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COMARCAS

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1027576 Nr: 115-48.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Água Boa - M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neli Machado - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Água Boa/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Auto de Código: 1027576

Vistos, e etc.

1. RECEBO a missiva, uma vez que preenche os requisitos legais.

2. CUMPRA-SE a finalidade da presente carta de ordem.

3. Após, cumprida a diligência, DEVOLVAM-SE os presentes autos, com 

as baixas e anotações de estilo, bem como os cumprimentos deste juízo.

 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 11 de janeiro de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

 Juiz de Direito

1ª Vara

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

 PRAZO: 30 (TRINTA)DIAS

AUTOS Nº : 1002005-39.2017.8.11.0021

ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: Nome: ARI PEREIRA PINTO

Endereço: Rua 13, 20, Operario, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000

PARTE RÉ: MARCINO CARVALHO DE AVILA, Endereço: Rua 06, 494, Vila 

Operaria, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS

VALOR DA CAUSA: R$ R$ 100.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, com fundamento no art. 246, §3º do Código de 

Processo Civil, dos termos da presente ação de usucapião do imóvel 

adiante descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora na peça vestibular.

RESUMO DA INICIAL: A parte requerente, acima qualificada, ajuizou a 

presente ação, contra a parte requerida, tambem acima qualificada, 

alegando ser legitima possuidora do imóvel abaixo transcrito, de forma 

mansa, pacífica, ininterrupta e sucessiva por mais de 18 (dezoito) anos, 

conforme demonstraram os titulos anexados aos presentes autos.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Um lote urbano registrado no 

Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT sob a matricula nº 

14.729, com área de 800 m2, locado sob o nº 04 da quadra nº 08, 

Loteamento Expansão Água Boa, Cidade de Água Boa-MT, com os 

seguintes limites e confrontações: Frente com a Rua 13, medindo 20 m, 

lado direito como lote nº 03, medindo 40 m, lado esquerdo com o lotes 

05,05-A e05-B medindo 40 m e fundos com com o lote nº 06, medindo 20 

m.

DESPACHO: Referência: autos n.º 1002005-39.2017.8.11.0021. AUTOR: 

ARI PEREIRA PINTO. Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega a autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão "comprovadamente", quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de – 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal – não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pela requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 
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indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ela plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo a requerente, nos termos 

do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, ressalvada 

a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase processual, 

ser o benefício em questão revisto, em decorrência de eventuais 

elementos que indiquem situação adversa. No mais, não sendo caso, ad 

initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do 

pedido, Designa-se audiência de conciliação para o dia 06 de março de 

2018 às 17h30 (MT) a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma 

processual. Expeça-se carta de citação e intimação do réu, nos termos do 

art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 

do Código de Processo Civil. O réu poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, Intime-se o advogado deste via 

DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. Intime-se o Defensor 

Público pessoalmente, nos termos do art. 186, §1º, do CPC para o 

comparecimento na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do 

CPC). Consigne-se no expediente de comunicação das partes advertência 

de que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, Conclusos para os fins do artigo 347 do 

CPC. Citem-se pessoalmente os requeridos e os confinantes e, por edital, 

com prazo de 30 (trinta) dias, eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos, com fundamento no art. 246, §3º do Código de Processo 

Civil, para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intimem-se, por via postal, para manifestar eventual interesse na 

causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do 

Município, encaminhando-se a cada ente cópia da petição inicial e dos 

documentos que a instruíram. D efiro os benefícios constantes no art. 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil. Notifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se.

Eu, Vilma Teixeira Lopes Mignoni, Técnica Judiciária, digitei.

Água Boa - MT, 15 de janeiro de 2018.

Odilo Genovai. Gestor Judiciário. Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002021-90.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WILSON DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA OAB - GO45323 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA S. F. MORAES (RÉU)

MUNICIPIO DE COCALINHO (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1002021-90.2017.8.11.0021 AUTOR: ANTONIO 

WILSON DA SILVA Malgrado tenha a parte autora requerido os benefícios 

da assistência judiciária, é possível perceber pela inicial a existência de 

elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade. Assim, nos termos do artigo 99, parágrafo 2º 

da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), 

intime-se a parte para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o 

preenchimento dos referidos pressupostos. Cumpra-se. Água Boa, 8 de 

janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000003-62.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FIDO CONSTRUTORA MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO AFONSO DE OLIVEIRA OAB - SP340407 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRICIONAL RACOES E NUTRIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000003-62.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: FIDO 

CONSTRUTORA MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA Não havendo, até o presente momento, o 

recolhimento das custas processuais, determino que seja o exequente 

intimado para fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Cumpra-se. Água Boa, 8 de janeiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001424-24.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL CANARANA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOME LUIS KUMMER (EXECUTADO)

JAIR LUIZ KUMMER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001424-24.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: RURAL 

CANARANA LTDA Tratando-se de execução para entrega de coisa 

incerta, com fundamento no art. 811 combinado com o art. 806, ambos do 

Código de Processo Civil, determino que o executado seja citado para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceder a escolha ou seleção e entregar 

individualizada a coisa determinada pelo gênero e quantidade mencionada 

na exordial. Ressalto que a parte exequente poderá, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a escolha feita pelo executado, conforme lhe 

faculta o art. 812 do Código de Processo Civil. Consigno que havendo 

impugnação esta será decidida de plano, ou, se necessário, após a oitiva 

de um perito, conforme prevê o art. 812 do Código de Processo Civil. Para 

o caso de cumprimento espontâneo da obrigação arbitro honorários 

advocatícios em 10% do valor da execução, fixando multa de R$ 500,00 

(quinhentos reais) por dia de atraso no cumprimento desta, nos termos do 

artigo 806, § 1º, do Código de Processo Civil. Não sendo verificado nos 

autos o recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática dos 

atos determinados na presente decisão, e considerando que, de acordo 

com o artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da parte 

antecipar o pagamento das despesas de atos por si requeridos, determino 

que seja o requerente intimado da presente decisão, salientado que, se 

houver necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça e não 
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for o requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá comprovar 

nos autos o recolhimento das custas no prazo descrito no artigo 218, 

parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não expedição do 

mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Água Boa, 8 de janeiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000513-12.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ANTONIO VEBBER (REQUERENTE)

LEONILDA MARIA VEBBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINOMAR GOMES XAVIER OAB - GO12599 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MACHADO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMAR URIAS MENDONCA JUNIOR OAB - GO21701 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000513-12.2017.8.11.0021 REQUERENTE: VALDIR 

ANTONIO VEBBER, LEONILDA MARIA VEBBER O atual Código de 

Processo Civil, inovando no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu 

bojo, expressamente, o princípio da cooperação. Por referida norma 

principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do regramento adjetivo 

que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido 

princípio, que nada mais é do que um corolário do princípio constitucional 

do contraditório, “o contraditório é valorizado como instrumento 

indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como 

uma regra formal que deve ser observada para que a decisão seja válida 

(DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida 

norma é que as partes podem – e agora devem – cooperar com o 

Judiciário para que a decisão meritória seja alcançada da melhor forma 

possível. Não se trata de mera ilação filosófica acerca da natureza do 

processo, mas de questão prática que demanda a efetiva oportunização 

das partes na influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 

1º Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o 

juiz vem naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 
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de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 8 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001700-55.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEANDRO ANTONIO MARQUES PERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001700-55.2017.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. Diferentemente do que consta certificado no ID 

11218800, pela consulta ao sistema de recolhimentos do TJMT, já houvera 

o recolhimento das custas do oficial de Justiça (extrato anexo). Assim, 

determino a imediata expedição do mandado. Cumpra-se. Água Boa, 9 de 

janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000583-29.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL DAVID DE REZENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000583-29.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL S.A Diante do fornecimento de novo endereço do apelado, 

cite-o para responder à apelação no endereço declinado na petição 

constante no ID 10868879. Cumpra-se. Água Boa, 9 de janeiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000611-94.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL DAVID DE REZENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000611-94.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL S.A Tratam-se os presentes autos de ação onde, sido 

proferida sentença extintiva, houvera apelação. Na decisão que recebera 

o recurso, fora determinada a citação do requerido, sendo que não fora 

ele encontrado no local declinado nos autos. Instado à manifestar-se, o 

apelante quedou-se inerte, sobrevindo nova determinação judicial para 

arquivamento dos autos. No entanto, analisando o que consta no feito, 

vê-se que a decisão que determinou o arquivamento dos autos fora 

proferida de forma equivocada, eis que havia a pendência de análise, pelo 

grau superior de jurisdição, do recurso de apelação apresentado. Assim, 

torno sem efeito a decisão constante no ID 10810764, que determinara o 

arquivamento dos autos. Deixo de analisar a petição constante no ID 

10893641, eis que não condizente com a fase processual atual. Determino 

o encaminhamento dos presentes autos ao Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, para análise do recurso apresentado pela parte. 

Cumpra-se. Água Boa, 9 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000618-86.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA SOUSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE AGUA BOA (RÉU)

MUNICIPIO DE CANARANA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000618-86.2017.8.11.0021 AUTOR: CLAUDIA 

REGINA SOUSA DOS SANTOS O atual Código de Processo Civil, inovando 

no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 
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absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 9 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000011-39.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000011-39.2018.8.11.0021 REQUERENTE: VIACAO 

XAVANTE LTDA Não sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição 

inicial ou improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos 

do artigo 238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de 

Processo Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser 

pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal 

ou procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que não admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), deixo de designar audiência de conciliação/mediação, nos termos do 

artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 

250, inciso II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a 

citação tem como finalidade a integração do citando na relação processual 

e também para que a parte, querendo, conteste a ação no prazo de 15 

(quinze) dias O termo inicial para a apresentação da contestação será 

aquele previsto no artigo 231 do Código de Processo Civil. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Não sendo verificado 

nos autos o recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática 

dos atos determinados na presente decisão, e considerando que, de 

acordo com o artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da 

parte antecipar o pagamento das despesas de atos por si requeridos, 

determino que seja o requerente intimado da presente decisão, salientado 

que, se houver necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça 

e não for o requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá 

comprovar nos autos o recolhimento das custas no prazo descrito no 

artigo 218, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não 

expedição do mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 

caput do Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Cumpra-se. Água Boa, 9 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001063-07.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA ALVES COUTINHO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

MARCOS COUTINHO NOBRE (RÉU)

MUNICIPIO DE AGUA BOA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - 005.717.021-55 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001063-07.2017.8.11.0021 AUTOR: LINDALVA 

ALVES COUTINHO Cumpra-se a decisão constante no ID 9938274, 

intimando-se o Município de Água Boa para submissão do requerente a 

avaliação psiquiátrica. Cumpra-se. Água Boa, 12 de janeiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000024-38.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMARIA SOUZA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000024-38.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: RECON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Apesar de terem sido 

expedidas, pelo próprio requerente, duas guias para pagamento das 

custas processuais no presente feito, o fato é que nenhuma delas foi 

paga. Diante do exposto, determino que seja o requerente intimado para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais, sob pena 

de cancelamento da distribuição. Cumpra-se. Água Boa, 12 de janeiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001017-18.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA GALLE EBELING OAB - MT0008556A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR FRANCISCO DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001017-18.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: VALE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Por expressa disposição legal, os 

embargos à execução devem tramitar em autos apartados, formando um 

típico incidente. No caso dos autos, vê-se que a parte somente protocolou 

os embargos no mesmo feito, requerendo, por escrito, a distribuição em 

apartado. Porém, pelo presente feito tramitar eletronicamente, cabe à 

própria parte distribuir o incidente, e não requerê-la ao juízo. Ademais, o 

fato de ser necessária a distribuição dos embargos como incidente faz a 

geração de custas processuais, o que não se verifica recolhida no 

presente feito. Diante do exposto, faculto ao embargante a distribuição 

dos embargos em autos apartados, com o consequente recolhimento das 

custas processuais, sob pena de seu não conhecimento. Intime-se o 

exequente para impulsionar o feito. Cumpra-se. Água Boa, 12 de janeiro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000003-62.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FIDO CONSTRUTORA MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO AFONSO DE OLIVEIRA OAB - SP340407 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRICIONAL RACOES E NUTRIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000003-62.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: FIDO 

CONSTRUTORA MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA Estando o feito, aparentemente, em conformidade 

com o artigo 783 da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de 

Processo Civil) e tendo o exequente apresentado-se como o credor à 

quem a lei confere o título executivo (artigo 778 caput), cite-se o 

executado, nos termos do artigo 238 caput do diploma referido, para 

integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no 

entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do 

executado, conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de 

regência. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, 

deve constar no mandado que a citação tem como finalidade a quitação do 

débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 827, parágrafo 1º) ou, se for o 

caso, a apresentação de embargos à execução no prazo de 15 (quinze) 

dias (artigo 915 caput). O termo inicial para o pagamento será aquele 

previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação), enquanto o 

termo inicial para a apresentação dos embargos será o do artigo 231 do 

Código de Processo Civil, excluído, no presente caso, a benesse do artigo 

229 do diploma citado. Acaso intencione o executado apresentar 

embargos à execução, deverá fazê-lo por meio de distribuição por 

dependência ao presente feito, o qual será autuado em apartado, devendo 

a resistência ser instruída com cópias das peças processuais relevantes. 

Fixo desde já os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) 

do montante do débito, a par do que preceitua o artigo 827 do Código de 

Processo Civil, patamar este que será reduzido pela metade no caso de 

tempestivo e integral pagamento (artigo 827, parágrafo 1º) ou elevado até 

o montante de 20% (vinte por cento) no caso de rejeição dos embargos ou 

se houver significativa dificuldade no atingimento da finalidade do 

procedimento, considerando para tal o trabalho realizado pelo causídico 

representante do exequente. Não sendo verificado nos autos o 

recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática dos atos 

determinados na presente decisão, e considerando que, de acordo com o 

artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da parte antecipar o 

pagamento das despesas de atos por si requeridos, determino que seja o 

requerente intimado da presente decisão, salientado que, se houver 

necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça e não for o 

requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá comprovar nos 

autos o recolhimento das custas no prazo descrito no artigo 218, 

parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não expedição do 

mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Cumpra-se. Água Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 91399 Nr: 1063-29.2014.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teresa Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurides Padilha de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Schuster - OAB:3.379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese as insurgências de fl. 185, de rigor a intimação da 

inventariante para que retifique o valor da causa, bem como proceda ao 

recolhimento das custas remanescentes sob pena de cancelamento da 

distribuição.
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 Com efeito, o valor da causa deve corresponder ao valor total do 

montante patrimonial deixado pelo de cujos. Isso porque, o bem em sua 

integralidade, será inventariado, ainda que haja meação.

 Da mesma forma, de rigor a exclusão da partilha, de bens cuja titularidade 

não corresponde ao de cujos, a exemplo do imóvel objeto da matrícula nº 

4.756 do Registro de Imóveis Local, registrado em nome da Sra. Teresa 

Alves de Lima.

 Ante o exposto, intime-se a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial com a devida exclusão das declarações, de imóveis 

cuja titularidade não corresponde ao de cujos, bem como para proceder a 

devida correção do valor da causa e respectivo recolhimento das custas 

remanescentes, sob pena de lhe ser aplicada a penalidade do art. 290, do 

Código de Processo Civil.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 3044 Nr: 281-18.1997.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Semear Comercio de Cereais e Insumos Ltda, Naevio 

Fioravante Basso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Sistema S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arlindo José Vogel - 

OAB:5360-A, Márcio de Souza - OAB:17264/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8184-A

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, no 

entanto, por uma oportunidade, ação esta que deverá ser perfeita por 

meio do sistema informatizado BACENJUD.Requisitado o bloqueio, 

determino que permaneçam os autos no gabinete até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras, conforme determinação inserta 

no item 2.19.1.3 da CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já 

encontrando-se o feito conclusos, determino que seja imediatamente 

deliberada a continuidade do procedimento.Efetivado o bloqueio 

excessivo, determino que seja ele liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, nos termos do artigo 854, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 483 Nr: 94-39.1999.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Semear Comercio de Cereais e Insumos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Sistema S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arlindo José Vogel - 

OAB:5360-A, Márcio de Souza - OAB:17264/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8184-A

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, no 

entanto, por uma oportunidade, ação esta que deverá ser perfeita por 

meio do sistema informatizado BACENJUD.Requisitado o bloqueio, 

determino que permaneçam os autos no gabinete até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras, conforme determinação inserta 

no item 2.19.1.3 da CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já 

encontrando-se o feito conclusos, determino que seja imediatamente 

deliberada a continuidade do procedimento.Efetivado o bloqueio 

excessivo, determino que seja ele liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, nos termos do artigo 854, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 24727 Nr: 4032-27.2008.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sementes Prezzotto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agromelo Produtos Agropecuarios Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Sampaio Marinho - 

OAB:17464/SC, Taciane Fabiani - OAB:311337/SP, Veridiana Cortina - 

OAB:18314/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:9.180/MT, Tiago Thoma Martins 

de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Inicialmente, consigno que embora haja determinação para proceder-se à 

penhora no rosto dos presentes autos, de créditos do ora exequente, 

factível que não consta da referida determinação, informação acerca do 

montante a ser constritado.

 Nesse passo, oficie ao Juízo prolator da decisão de fl. 501/vs, a informar 

nestes autos, o limite da execução objeto do processo 

0004228-12.2012.8.24.0080 – em trâmite na Comarca de Xanxerê-RS, 

possibilitando o cumprimento da medida.

 Sem prejuízo, visando evitar a frustração da penhora no rosto dos autos 

emanada do Juízo supramencionado, postergo a expedição de alvará em 

favor da exequente, relativo aos valores depositados nos autos, até 

retorno da informação acima requisitada.

 Por fim, intime-se a executada para manifestar-se nos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias, acerca do acordo noticiado às fls. 502/504.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101185 Nr: 2924-16.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odeny Martins Assunção Pérego, Onezimo Franzen 

Borges, Onilda de Jesus Oliveira, Osmar Guntzel, Pedro Balbino da Silva, 

Patricia de Lima Torres, Oskar Willibaldo Geib, Patrícia Aparecida Capitanio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurene Campos de Sousa 

Cardoso - OAB:OAB/MT 18.938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 Mantenham-se os autos suspensos até ultimação dos embargos à 

execução em apenso, recebidos na presente data.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 108498 Nr: 1542-51.2016.811.0021

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLS-AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOS

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

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Ribeiro de 

Carvalho - OAB:20700-O

 Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial, nos autos 

da ação de busca e apreensão proposta por BRADESCO LEASING S/A 

ARRENDAMENTO MERCANTIL, em desfavor de JOÃO OLIVEIRA SANTOS, 

consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo 

descrito na inicial, ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão 

liminar determinada torno em definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69.Oficie-se o órgão de trânsito para expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária, com fulcro no art. 

3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69. Condeno o réu ao pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono adverso, os quais, atento às diretrizes traçadas 

pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% sobre o valor, 

atualizado, da causa.Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 
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sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Autorizo a retirada da restrição do veículo.Intimem-se as 

partes.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 3044 Nr: 281-18.1997.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Semear Comercio de Cereais e Insumos Ltda, Naevio 

Fioravante Basso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Sistema S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arlindo José Vogel - 

OAB:5360-A, Márcio de Souza - OAB:17264/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8184-A

 Conforme demonstra o extrato retro juntado, o bloqueio de ativos 

financeiros por meio do BACENJUD restou parcialmente cumprido.

Sendo assim, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do 

Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) dias que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou;

II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Sendo arguida pela executada qualquer das alegações 

supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias.

Cumpridas as diligências acima, voltem-me conclusos para as 

providências constantes do artigo 854, § 4º.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 3684 Nr: 31-19.1996.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMCL-C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lafayette Garcia Novas 

Sobrinho - OAB:6842/MT, ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Schuster - 

OAB:3.379/MT

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, no 

entanto, por uma oportunidade, ação esta que deverá ser perfeita por 

meio do sistema informatizado BACENJUD.Requisitado o bloqueio, 

determino que permaneçam os autos no gabinete até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras, conforme determinação inserta 

no item 2.19.1.3 da CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já 

encontrando-se o feito conclusos, determino que seja imediatamente 

deliberada a continuidade do procedimento.Efetivado o bloqueio 

excessivo, determino que seja ele liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, nos termos do artigo 854, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 3684 Nr: 31-19.1996.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMCL-C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lafayette Garcia Novas 

Sobrinho - OAB:6842/MT, ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Schuster - 

OAB:3.379/MT

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, o 

CPF/CNPJ informado não foi encaminhado às instituições financeiras por 

inexistência de relacionamentos, estando nesse sentido o demonstrativo 

retro juntado.

 Nesse passo, intime-se a parte exequente a requerer o que entender de 

direito em termos de prosseguimento, consignando para cumprimento o 

prazo de 05 dias.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

voltem-me conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 19150 Nr: 2300-45.2007.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de João Vicente da Silva, Neuzalina Hermogenia 

de Assis Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesus Bento de Morais, Valdir Alves Junior, 

Cristiane Fernandes Solda Alves, Gilsa Maria Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando D' Amico Madi - 

OAB:14322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz de Andrade 

Pozeti - OAB:4.912, Gabriela Trentin Zandoná - OAB:20667/O, Jorge 

Roberto Ferreira da Cruz Júnior - OAB:16764, José Roberto 

Oliveira Costa - OAB:6.456-A, Maykell Eduardo Miyazaki - 

OAB:OAB/MT 9.663, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A, 

Rycher Araújo Soares - OAB:20.061

 Defiro o prosseguimento, na fase de cumprimento de sentença.

 Por consequência, determino a intimação do devedor, para cumprir os 

termos da sentença, bem como para efetuar o pagamento do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e 

honorários de advogado no patamar de 10% (dez por cento), nos termos 

do art. 523, parágrafo 1º, do CPC e prosseguimento do feito com a 

expropriação de bens.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 37398 Nr: 2000-44.2011.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguinaldo Caiado Parrode

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Tamer Merhi, Espolio de Edvaldo Rosa de 

Andrade, Brasil Valerio Marques, Erildo Olimpio Rocha, Wagner Jacinto de 

Deus, Keila Paula de Deus Severino, Uires Antonio de Deus, Abdul Inacio 

de Oliveira Pinto, Rafael Amelio de Souza, Elaine Machado Parreira, Marcio 

Antonio Carneiro de Oliveira, Joaquim Francisco Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maurilio Alves Batista Junior - 

OAB:2726/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isac Cardoso das Neves - 

OAB:18.632/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Embargada, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito acerca do Recurso de Apelação interposto, e querendo, apresente 

as suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

1.010, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84457 Nr: 3297-52.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT, Priscila Stella Nogueira Munhoz - OAB:14276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT

 Compulsando os autos verifico ser inviável o acolhimento do pedido às 

fls. 220/224, cumprindo-me inicialmente, tecer algumas considerações.

 Pois bem, consoante se infere dos autos, a sentença de fls. 116/126, foia 

de fato proferida para vinte ações diversas, estando dentre elas o 

presente feito, bem como o processo cód. 84139.

 Não obstante, factível que restaram arbitrados honorários de 
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sucumbência em favor da Patrona da autora, no patamar de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), para todos os processos.

 Ainda, quando do início do cumprimento da sentença, a Douta Advogada 

expressamente consignou que os honorários seriam cobrados nos autos 

do processo cód. 84139 (fl. 178), deixando de proceder respectiva 

inclusão em seus cálculos.

 Ato contínuo, houvera impugnação ao cumprimento de sentença, que fora 

julgada improcedente, oportunidade em que restaram arbitrados 

honorários sucumbenciais à patrona da exequente, estes já em fase 

executiva, portanto, não guardando relação com os honorários arbitrados 

em fase de conhecimento.

 Dessa forma, ao contrário do que aduz a executada, os noveis 

honorários cobrados (fl. 216), não correspondem àqueles arbitrados na 

sentença de fls. 116/126, mas sim, àqueles arbitrados às fls. 207/209, 

sendo legítima a execução.

 Ante o exposto, deixo de acolher os pedidos formulados às fls. 220/224 

e, por consequência, determino a expedição de Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor nos termos requeridos às fls. 215/217.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 92123 Nr: 1658-28.2014.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gislene Gasperini Knopf, Ney Gasperini, Edson 

Gasperini, Elisiane Gasperine, Adelar Gasperini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Gasperini, Mauro Gasperini, Ladir 

Gasperini, Alceu Gasperini, Nelia Gasperini Bender

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A, Sueli Vieira de Souza - OAB:14900-A/MT, 

Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A, Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 Considerando que no acordo de fls. 342 há expressa menção de que os 

valores do imposto de transmissão seria pagos com o dinheiro do espólio, 

defiro o pedido de fls. 558/559.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Intime-se a inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove 

nos autos a regular aplicação dos valores transferidos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 102276 Nr: 3627-44.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helia Maria de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Leite Serafim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Deixo de deferir o pedido de pesquisas junto ao RENAJUD, eis que o 

exequente não trouxe aos autos a informação necessária ao 

impulsionamento do processo – qual seja a indicação de bens penhoráveis 

de propriedade do executado – a parte limitou-se a requerer a expedição 

de pedido de informações a órgãos/instituição, com vistas a produção da 

informação que se pretende. Já tornara-se comum, nos dias de hoje, 

quererem as partes transferir ao Poder Judiciário uma incumbência que 

somente a elas pertence. O acolhimento de pleitos de tal natureza é uma 

das grandes causas do conhecido congestionamento processual e 

ineficácia do princípio constitucional da razoável duração do processo. In 

casu, verifica-se que a parte intenciona diligências tendentes a trazer aos 

autos informações que integram o típico ato processual de postulação, 

qual seja a indicação de bens penhoráveis de propriedade do executado, 

ante a inércia deste em perfazer referida indicação. O direito discutido nos 

autos é de natureza puramente privada, de forma que a intervenção 

judicial na contenda deve resumir-se à decisão acerca do objeto 

controvertido e a solvência e condução das questões processuais. Não 

cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja efetivação é de obrigação única 

e exclusiva da parte, cujo patrono detém plenas possibilidades de, por 

exemplo, requerer certidões de cartórios imobiliários e do Departamento de 

Trânsito acerca da existência de bens em nome do executado. Da mesma 

forma, deixo de determinar a inclusão do nome/CPF/CNPJ da parte 

executada, nos cadastros de inadimplentes, por meio do Serasajud, eis 

que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ainda não possui 

convênio com tal entidade, fato que obsta a concretização da medida por 

este Juízo. Noutro vértice, oficie-se ao Tabelionato de Notas e Protestos 

desta Comarca para que leve a protesto o título judicial executado nestes 

autos. Por fim, intime-se a exequente a postular medidas úteis ao 

prosseguimento do feito, consignando para cumprimento o prazo de 05 

(cinco) dias sob pena de arquivamento. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 483 Nr: 94-39.1999.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Semear Comercio de Cereais e Insumos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Sistema S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arlindo José Vogel - 

OAB:5360-A, Márcio de Souza - OAB:17264/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8184-A

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

Sendo assim, intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 

05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

arquivamento.

Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 19031 Nr: 2184-39.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Cattani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlindo José Vogel - 

OAB:5360-A

 Em sua ulterior manifestação nos autos, o exequente postulou pela 

suspensão da execução, eis que estaria em curso procedimento para 

concessão ao executado, de autorização de concessão de descontos 

nos termos da Lei 13.340/2016.

 O artigo 10, incisos I e II da lei n.º 13.340/2016, especifica que:

“Art. 10. Para os fins de que tratam os arts. 1o a 4o desta Lei, ficam 

suspensos a partir da publicação desta Lei e até 29 de dezembro de 2017:

I - o encaminhamento para cobrança judicial e as execuções judiciais em 

curso;

II - o prazo de prescrição das dívidas.”

 No caso presente, a necessidade de suspensão da execução 

assemelha-se ao caso tratado no artigo 922 caput da lei n.º 13.105, de 16 

de Março de 2015 (Código de Processo Civil):

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução 

durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra 

voluntariamente a obrigação.

 Saliente-se que se tal fato gerador da suspensão ocorresse antes do 

ajuizamento da ação executiva, caso seria de extinção da ação.

 No entanto, a postulação de concessão de descontos ocorrera após a 

cobrança judicial do débito, de forma que totalmente cabível, conforme 

requerido, a suspensão do feito executivo.

 Por analogia ao artigo 40 caput da lei n.º 6.830, de 22 de Setembro de 

1990 (Lei das Execuções Fiscais), o prazo prescricional será obstado 

durante o prazo de suspensão processual requerido.

 Diante do exposto, determino, a partir da data do requerimento, a 

suspensão do presente feito pelo prazo postulado pelo exequente.

 Proceda à Secretaria a anotação sistêmica de tal suspensão e o seu 
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prazo.

 Transcorrido o prazo sem manifestação, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para manifestar-se.

 Após a intimação do exequente, não sendo nada requerido no prazo de 

10 (dez) dias, determino, por analogia ao artigo 40, parágrafo 2º da lei n.º 

6.830/90, o arquivamento (arquivo definitivo) dos autos, sem prejuízo de 

seu desarquivamento a pedido da parte.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 86819 Nr: 1304-37.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Arnoldo da Silva, GILDECIO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11876-A/MT, Marcos Andre Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

Sendo assim, intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 

05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

arquivamento.

Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 86819 Nr: 1304-37.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Arnoldo da Silva, GILDECIO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11876-A/MT, Marcos Andre Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 91614 Nr: 1232-16.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

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

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A, Karulliny Neves da Silva - OAB:OAB/MT 

19075 A

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

Sendo assim, intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 

05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

arquivamento.

Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 91614 Nr: 1232-16.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

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

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A, Karulliny Neves da Silva - OAB:OAB/MT 

19075 A

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome do executado, no exato montante do débito atualizado, ação esta 

que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos 

no gabinete até que se processe a ordem perante as instituições 

financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da 

CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento.Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 104793 Nr: 5126-63.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fattoria Comercio e Rep. De Produtos Agropecuarios 

Ltda - EPP, Michele Gewehr Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Sotta Bortolucci, José Antônio 

Bortolucci, Maria Helena Sotta Bortolucci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:46416/GO

 Inicialmente, cumpre-me consignar que compete ao Sr. Oficial de Justiça, 

quando do cumprimento do ato citatório, aferir a necessidade de proceder 

citação por hora certa.

 Noutro vértice, factível que no caso dos autos, de fato a executada Maria 

Helena Sotta Bortolucci, não vem sendo encontrada em domicílio, 

ocasionando reiterada frustração da citação.

 Ante o exposto, renove-se o mandado citatório da executada Maria 

Helena Sotta Bortolucci, consignando ao Sr. Oficial de Justiça que deverá 

atentar-se para o disposto no art. 252, do Código de Processo Civil, 

procedendo à citação por hora certa, caso verificados os requisitos.

 Sem prejuízo, deixo de determinar que o Sr. Oficial de Justiça diligencie no 

sentido de aferir outros eventuais endereços da executada, eis que 

cumpre à parte interessada referida medida.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 112575 Nr: 3972-73.2016.811.0021

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Sotta Bortolucci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fattoria Comercio e Rep. De Produtos 

Agropecuarios Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:46416/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 
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Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 112658 Nr: 4010-85.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulce Weissheimer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Aparecido Dante, Paulo Sergio Dante, 

Wanduir da Costa Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome do executado Wanduir da Costa Martins, no exato montante do 

débito atualizado, no entanto, por uma oportunidade, ação esta que deverá 

ser perfeita por meio do sistema informatizado BACENJUD.Requisitado o 

bloqueio, determino que permaneçam os autos no gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras, conforme 

determinação inserta no item 2.19.1.3 da CNGCJ/MT.Sobrevindo a 

resposta à ordem e já encontrando-se o feito conclusos, determino que 

seja imediatamente deliberada a continuidade do procedimento, 

notadamente acerca do pedido de renovação do ato citatório dos demais 

executados por meio de oficial de justiça.Efetivado o bloqueio excessivo, 

determino que seja ele liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos 

termos do artigo 854, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 112658 Nr: 4010-85.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulce Weissheimer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Aparecido Dante, Paulo Sergio Dante, 

Wanduir da Costa Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de um valor muito pequeno, conforme demonstrativo 

retro juntado, não havendo razão para se determinar a transferência de tal 

importância para a conta única, haja vista que nenhuma satisfação efetiva 

trará à parte exequente.

Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da ínfima 

importância.

Sem prejuízo, renove-se o ato citatório dos executados Edimilson 

Aparecido Dante e Paulo Sérgio Dante, para cumprimento por meio de 

Oficial de Justiça

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1026919 Nr: 7508-58.2017.811.0021

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanduir da Costa Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dulce Weissheimer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, recebo os embargos opostos pela parte executada, 

sem efeito suspensivo, determinando que a parte embargada seja intimada 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme preceitua o 

art. 920, inciso I do Código de Processo Civil.Não sendo verificado nos 

autos o recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática dos 

atos determinados na presente decisão, e considerando que, de acordo 

com o artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da parte 

antecipar o pagamento das despesas de atos por si requeridos, determino 

que seja o requerente intimado da presente decisão, salientado que, se 

houver necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça e não 

for o requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá comprovar 

nos autos o recolhimento das custas no prazo descrito no artigo 218, 

parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não expedição do 

mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil.Saliento que o valor da diligência e os parâmetros 

para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na Portaria 

14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 

(cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345).Intime-se 

e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1026954 Nr: 7540-63.2017.811.0021

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Água Boa - M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odeny Martins Assunção Pérego, Onezimo 

Franzen Borges, Onilda de Jesus Oliveira, Osmar Guntzel, Pedro Balbino 

da Silva, Patricia de Lima Torres, Oskar Willibaldo Geib, Patrícia Aparecida 

Capitanio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aurene Campos de Sousa 

Cardoso - OAB:OAB/MT 18.938/O

 Recebo os presentes embargos com efeito suspensivo em relação à 

parte controversa, aplicando a regra do parágrafo 1º do art. 919 do CPC, 

devendo ser ressaltado, todavia, que esta decisão se reveste do caráter 

rebus sic standibus, podendo ser modificada caso cessem as 

circunstâncias que a motivaram. Neste sentido o disposto no parágrafo 2º 

do art. 919 do Código de Processo Civil:

“§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos 

efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou 

revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.”

 Consigno que in casu, analisando detidamente os autos, verifico que se 

fazem presentes os requisitos para que os embargos sejam recebidos 

com efeito suspensivo, sendo certo que, nesta fase de cognição sumária, 

reputo relevantes os fundamentos lançados pela parte embargante, sendo 

certo que o prosseguimento da execução poderá causar dano de difícil ou 

incerta reparação, não sendo exigível neste caso a prévia segurança do 

Juízo, já que se trata de execução contra a Fazenda.

 Ante o exposto, recebo os embargos opostos pela parte executada, 

recebendo-os com efeito suspensivo, determinando que a parte 

embargada seja intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

tal como preceitua o art. 920, I, do Código de Processo Civil.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 97241 Nr: 623-96.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose Garcia de Queiroz Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Trentin Zandoná - 

OAB:20667/O, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 Consoante se infere dos autos, devidamente intimada da penhora 
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eletrônica realizada à fl. 97-vs, a parte executada expressamente 

concordou com a manutenção da constrição para que seja utilizada como 

pagamento do débito (fl. 99).

 Assim sendo, converto a indisponibilidade em penhora e, por 

consequência, promovo nesta data a transferência eletrônica da 

importância bloqueada para conta única.

 Nesse passo, proceda à vinculação dos valores ao presente feito e, após 

retornem-me conclusos para expedição de alvará nos termos requeridos à 

fl. 101.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87012 Nr: 1492-30.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edrolina Maria de Paula Freitas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:13.314-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Fernandes 

Braga - OAB:72.065/MG, João Roas da Silva - OAB:OAB/MG 98.981, 

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:18076

 Inicialmente, certifique-se acerca de eventual manifestação dos patronos 

do Banco Intermedium S/A., exequentes no presente feito, acerca de 

decisão de fl. 222 ou, o respectivo decurso de prazo.

 Sem prejuízo, proceda à vinculação dos valores constritados nos autos, 

nos termos da decisão de fls. 207-vs e, então retornem-me conclusos 

para expedição de alvará, considerando os informações prestadas às fls. 

212/213 e 223.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 94334 Nr: 3393-96.2014.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdPV, GdPV, LVdPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIEL, IDAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago 

Canan - OAB:9.180/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano André Frizão - OAB:

 (...)designo audiência de instrução e julgamento para a data de 21 (vinte e 

um) de fevereiro de 2018, às 16h40min (dezesseis horas e quarenta 

minutos), no horário oficial do Estado de Mato Grosso.Determino a 

intimação pessoal da parte autora para que preste depoimento pessoal, 

sob pena de confissão.Determino às partes que depositem em cartório (ou 

insiram no processo eletrônico, se for o caso) o rol de testemunhas cuja 

oitiva se pretende, devendo na referida peça constar o nome, profissão, 

estado civil, idade, CPF, RG e o endereço completo da residência e do 

local de trabalho, (...).Em não sendo verificado nos autos o recolhimento 

das custas do oficial de justiça para a prática dos atos determinados na 

presente decisão, e considerando que, de acordo com o artigo 82 caput 

do Código de Processo Civil, é dever da parte antecipar o pagamento das 

despesas de atos por si requeridos, determino que sejam a parte autora e 

a requerida Três Irmãos Engenharia Ltda. intimadas para comprovar nos 

autos o recolhimento das custas do oficial de justiça no prazo descrito no 

artigo 218, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de 

preclusão da possibilidade de produção de tal modalidade 

probante.Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o seu 

cálculo encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da 

Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril 

de 2016, sendo que em relação aos processos distribuídos por meio do 

sistema PJE, o campo “número identificador” deve ser preenchido com a 

numeração que convencionou-se chamar de “máscara do processo”, que 

corresponde aos 03 (três) números antes do dígito, acompanhado dos 02 

(dois) números posteriores, sendo que o parâmetro é o número único do 

processo.Declaro preclusa, nos termos da decisão anterior, a 

possibilidade de dilação probatória por parte dos requeridos, eis que nada 

manifestaram-se acerca de tal tema.Saliento que resta vedada, conforme 

já determinado na decisão anterior, a discussão acerca da fixação dos 

pontos controvertidos.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 112675 Nr: 4020-32.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djalma Evaristo Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miriam Rodrigues de Souza 

- OAB:OAB/GO 38.902

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

requerente, para que esta, querendo, promova a retirada do documento do 

veículo anteriormente transferido para sua posse, anexo ao Ofício nº 

1866/2017/GER. RENAVAM/DETRAN/MT, de fl. 85 dos autos, no prazo de 

10 (dez)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93877 Nr: 3066-54.2014.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Irineu Maldaner

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Carlos da Silva Junior - 

OAB:21.723/GO, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 Considerando que a Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015 (Novo Código 

de Processo Civil), nada dispôs acerca do impulsionamento do processo 

pelo interessado, depois do trânsito em julgado do acórdão, determino que 

aguarde-se em cartório pelo prazo de 01 (um) mês.

 Nada sendo requerido nesse prazo, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 89988 Nr: 4280-17.2013.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ledy Pereira de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos documentos de fls. 191/192, que 

houvera a quitação da obrigação.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Defiro o pedido de transferência de valores conforme alinhavado às fls. 
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167.

 No entanto, analisando o sistema SISCON/DJ, fora possível averiguar a 

vinculação somente dos valores constantes às fls. 161, não havendo a 

vinculação dos valores de fls. 162.

 Diante do exposto, determino que a secretaria proceda ao necessário 

para a vinculação dos valores ao presente feito, vindo-me os autos 

posteriormente conclusos para a expedição de alvará.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85403 Nr: 4232-92.2012.811.0021

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KdSS, MdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emílio Nage Haddad Coutinho - 

OAB:OAB/MS 10337, Thanya Alves Martins - OAB:OAB/GO 14996-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregorio Lima - 

OAB:9.539/MT

 Defiro o pedido para parte autora.

Expeça-se carta precatória para a Comarca de Paranatinga-MT, a fim 

intimar o executado para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o 

remanescente do débito alimentar, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, ex vi do artigo 528 do CPC.

 Consigne-se na carta precatória que o não atendimento do comando 

anterior no prazo concedido acarretará o encaminhamento da decisão 

para protesto, sem prejuízo da decretação da prisão civil por até 03 (três) 

meses, na forma dos §§1º e 3º do artigo 528 do CPC.

 Ressalto que o cálculo de fl. 142 deverá acompanhar a missiva.

 Transcorrido o prazo, com ou sem requerimentos, certifique-se e 

façam-se os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100428 Nr: 2474-73.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Maria Neto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Carlos Toledo - 

OAB:OAB/MT 13.217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

nos autos, acerca da manifestação colacionada pela autarquia federal à fl. 

69-v, devendo a parte autora requerer medidas concretas para a 

solvência do feito, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107271 Nr: 958-81.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 Isto posto, julgo extinto o presente processo, sem julgamento de mérito, 

nos termos do artigo 485 caput do Código de Processo Civil.Efetue-se o 

cancelamento da distribuição.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Intime-se o autor.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 109857 Nr: 2365-25.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurita Rodrigues de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se sobre o laudo pericial juntado às fls. 116/117.

 Após as manifestações ou o decurso do prazo acima consignado, 

venham-me os autos para demais deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 98060 Nr: 1089-90.2015.811.0021

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGMC, BMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSC

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

de Mato Grosso - OAB:, Gilmar Ferreira Rodrigues Junior - 

OAB:46416/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a parte autora constituiu advogado nos autos (fls. 

54/56), determino que o referido causídico seja cadastrado no presente 

feito e incluído da etiqueta da capa processual.

 Neste sentido, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100367 Nr: 2439-16.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Correa da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Larisse Alves Araujo - 

OAB:OAB/MT 14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Translade-se cópia do acórdão de fls. 33/34 para os 

autos de cumprimento de sentença nº 1453-43.2007.811.0021 – código: 

18303. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 112014 Nr: 3627-10.2016.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRCJ, AGSM, PdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Sara Fernanda Cesar dos Santos - 

OAB:OAB/MT 19.916, Sueli Vieira de Souza - OAB:14900-A/MT, 

Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 112 e 114 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, julgo procedente a presente representação 

ofertada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para 

CONDENAR os representados PAULO RICARDO CAMELO JARDIM, 

AGNALDO GABRIEL SANTOS MARTINS e PABLO DOS SANTOS 

FERREIRA, pela prática do ato infracional análogo ao delito previsto no 

217-A do Decreto-Lei n.º 2.848, de 07 de Dezembro de 1.940 (Código 

Penal Brasileiro) – estupro de vulnerável. Passo, então, à aplicação da 

medida socioeducativa cabível ao caso em relação aos representados 

PAULO RICARDO CAMELO JARDIM e AGNALDO GABRIEL SANTOS 

MARTINS.(...). Diante do exposto, determino, nos moldes do artigo 121 da 

lei n.º 8.069/90, a INTERNAÇÃO dos adolescentes PAULO RICARDO 

CAMELO JARDIM e AGNALDO GABRIEL SANTOS MARTINS.Nos termos do 

§ 2º do art. 121 da Lei nº 8.069/90, deixo de fixar prazo determinado, 

devendo o princípio da brevidade ser observado mediante a realização de 

avaliações periódicas, sendo que a primeira deverá ser realizada dentro 

de até 06 (seis) meses.(...).No mais, passo à aplicação da medida 

socioeducativa com relação ao representado PABLO DOS SANTOS 

FERREIRA.Por entender que a prática delitiva em relação ao representado 

PABLO fora mais branda, aplico-lhe, a prestação de serviços à 

comunidade. (...)Diante do exposto, determino, nos moldes do artigo 117 

da lei n.º 8.069/90, a prestação de serviços comunitários por parte do 

adolescente PABLO DOS SANTOS FERREIRA, pelo prazo de 06 (seis) 

meses, na proporção de 08 (oito) horas semanais. .(...).Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001752-51.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HOFFMANN & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA COLETTI GUIMARAES OAB - MT22163/A (ADVOGADO)

LUCIANA ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT7228/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBOSA E MACHADO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001752-51.2017.8.11.0021 AUTOR: HOFFMANN & 

CIA LTDA - EPP De rigor, o acolhimento do pedido no id nº 11032852, eis 

que de fato fora requerido na inicial, a citação via correios. Ante o 

exposto, expeça-se carta de citação, nos termos do despacho inicial (id 

nº 10699360), para cumprimento no endereço informado na exordial. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de dezembro de 2017 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000456-91.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WBINER MARTINS DE PAULO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MOLINA CRUZ OAB - SP0321425A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000456-91.2017.8.11.0021 AUTOR: WBINER 

MARTINS DE PAULO De rigor, a emenda da petição inicial para correção 

do valor da causa e recolhimento de eventuais custas remanescente. Com 

efeito, a teor do disposto no art. 319, inciso V, do Código de Processo 

Civil, um dos requisitos da petição inicial é a indicação do valor da causa: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) V - o valor da causa; Não obstante, 

consoante se infere do art. 292, incisos V e VI, do Diploma legal 

supramencionado, até mesmo o dano moral deverá ser quantificado, 

devendo o valor da causa à quantificação corresponder: Art. 292. O valor 

da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (…) V - 

na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido; Contudo, cingiu-se o autor em atribuir como valor da causa o 

montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), sem nem se quer quantificar o 

dano moral pretendido. Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial com a devida quantificação do 

dano moral pretendido, correção do valor da causa e respectivo 

recolhimento das custas remanescentes, sob pena de lhe ser aplicada a 

penalidade do art. 290 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Água Boa, 

19 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000609-27.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIBEIRO BORGES JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000609-27.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL S.A Cumpra-se a parte final da decisão constante do id nº 

10149392, encaminhando os autos ao Tribunal competente para admissão 

recursal. Cumpra-se. Água Boa, 19 de dezembro de 2017 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001566-28.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERREIRA AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001566-28.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU Intime-se a exequente a 

requerer o que entender de direito em termos de prosseguimento, 

consignando para cumprimento o prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista 

a inércia certificada no id nº 11123943, sob pena de arquivamento. 

Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos para manifestação. Cumpra-se. Água Boa, 19 de 

dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000865-67.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSERE UPA XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000865-67.2017.8.11.0021 REQUERENTE: TSERE 

UPA XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 17 de 1071



aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes, 

oportunizada, após a estabilização da demanda, qualquer manifestação 

específica acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e 

direito supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 19 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000864-82.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSERE UPA XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000864-82.2017.8.11.0021 REQUERENTE: TSERE 

UPA XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 
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Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes, 

oportunizada, após a estabilização da demanda, qualquer manifestação 

específica acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e 

direito supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 19 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001836-52.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001836-52.2017.8.11.0021 AUTOR: JOSE MARTINS 

VIANA Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade de receber 

a presente ação, insta trespassar uma questão de não somenos 

importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. A lei 

que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 
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não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Não sendo caso, ad 

initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do 

pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar 

a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, 

ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Nos termos do artigo 438, inciso II do Código 

de Processo Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito 

administrativo da parte autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, cópia de todo o procedimento administrativo que culminara 

com a negativa. Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a 

possibilidade do envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o 

caso, certificar o respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel 

do que consta em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos 

termos do artigo 438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 11.419/06. Cumpridas as providências 

determinadas, venham-me os autos conclusos para julgamento conforme 

o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). 

Cumpra-se. Água Boa, 19 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001064-89.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

JANUARA RIBEIRO FERREIRA Compulsando os autos, verifico ser 

necessária a realização de prova pericial. Nesse passo, nomeio como 

perito médico o Dr. Frederico Oliveira Lima (CRM-MT 6950), telefone 

66-3401-1983, que servirá escrupulosamente o encargo, 

independentemente de compromisso (art. 466 do Código de Processo 

Civil). A data da realização da perícia deverá ser indicada pelo perito 

nomeado e certificada nos autos, ocasião em que o Gestor deste Juízo 

deverá intimar as partes acerca desta, bem como o local e o horário 

agendado. Com fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, especificamente o disposto na Tabela de Honorários 

Periciais, este Juízo ARBITRA os honorários do Senhor Perito em R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais). Sendo indicado pelo perito, INTIMEM-SE 

as partes acerca do local e da data assinalada para realização da perícia, 

conforme exigência do art. 474 do Código de Processo Civil, devendo o 

laudo pericial ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, 

devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC). As 

partes poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar 

assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

prevê o art. 465, §1, incisos I, II e III do CPC. Além disso, depois de 

intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo para manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o competente 

ofício solicitando o pagamento dos honorários, tal como preceitua a 

normativa do art. 4º da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Apresentado o laudo em Cartório pelo Sr. Perito, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo 

no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Após as 

manifestações ou o decurso do prazo acima consignado, venham-me os 

autos imediatamente conclusos, a fim de ser analisada a necessidade de 

designação de audiência de instrução e julgamento, conforme prevê na 

primeira parte do art. 477 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 19 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001924-90.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARGILL AGRICOLA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI MIRIAM KLEIN (EXECUTADO)

LINDOMAR FRANCISCO DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001924-90.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: CARGILL 

AGRICOLA S A Trata-se o presente de embargos de declaração ajuizados 

pela parte em razão da decisão proferida nos presentes autos. Conforme 

expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do Código de 

Processo Civil, após publicada a sentença – ou da decisão, como no caso 

dos autos – somente pode o juiz alterá-la - quando não for para corrigir 

inexatidões materiais ou erros de cálculo - por meio de embargos de 

declaração. Vê-se que os embargos tem o condão de, eventualmente e 

em razão de seu possível efeito infringente, modificar a sentença. No 

entanto, o mesmo regramento de regência citado, em seu artigo 1.022, é 

claro ao aduzir que: Art. 535. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, não sendo referido meio de 

impugnação mais cabível em caso de dúvida, consoante autorizava a 

anterior redação do dispositivo. É de se reconhecer, por tais razões, que 

os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada 

ou de estrito direito, posto que encontram-se expressamente previstas as 

hipóteses de seu cabimento e, evidentemente, somente em tais situações 

é ele cabível. Somente a alegação da hipótese de cabimento é apta para 

seu recebimento - sendo ele tempestivo - já que o recurso em questão 

independe de preparo, nos termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. 

Analisando a peça impugnativa em questão, vê-se que realmente razão 

detém o embargante quando alega que houvera omissão na decisão, eis 

que realmente não fora analisado o pedido de inserção dos dados do 

executado nos órgãos de proteção ao crédito. Tal pedido há de ser 

deferido. No entanto, considerando que o Tribunal de Justiça não detém, 

ainda, acesso à tais sistemas, deve o exequente, mediante certidão do 

débito judicial, proceder por sua própria expensa a referida inserção. 

Assim, verificando este órgão jurisdicional a existência de vício que 

macula o provimento exarado, recebo os embargos – por tempestivos – e, 

no mérito, dou-lhes provimento somente para autorizar a inserção dos 

dados do devedor nos órgãos de restrição ao crédito, às expensas do 

exequente. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Considerando que não há nos autos o 

comprovante do recolhimento das custas do Oficial de Justiça, mesmo já 

tendo trespassado o prazo dantes deferido, determino que seja efetivada 

referida providência no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção do feito. Intime-se o embargante. Cumpra-se. Água Boa, 9 de 

janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000024-09.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARLA R. C. DE AZEVEDO - ME (EXECUTADO)

KARLA REGINA CAMPOS DE AZEVEDO IUEN (EXECUTADO)

EDSON IUEN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000024-09.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. Tratam-se os presentes autos de feito de natureza/em 

fase executiva onde, em comum acordo, as partes avençaram sobre o 

pagamento do débito, requerendo a suspensão do feito até a quitação da 

obrigação. O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 

(Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos interessados 

prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões mútuas”. 

Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do referido 

diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve tanto para 

prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, verifica-se 

que anteriormente o exequente postulara pelo recebimento de um valor e, 

então, as partes acordaram quanto ao cumprimento da obrigação, 

requerendo a suspensão do feito. Conforme se verifica pelo termo dos 

autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

substantivo de regência), as partes, visando facilitar o adimplemento do 

débito, avençaram uma composição. A transação, da maneira como foi 

celebrada, daria – em tese - margem à sua judicial homologação, nos 

termos do que preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma 

adjetivo civil pátrio. Porém, como dantes já reverberado, no caso dos 

autos o objeto nele tratado é um débito já consolidado, de forma que não 

há como extinguir o feito com resolução de mérito, eis que eventual 

homologação do acordo na fase executiva não importa em novação da 

dívida. Assim entendemos pois o Código de Processo Civil é específico ao 

permitir, em seu artigo 922 caput, a suspensão da execução durante o 

prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra 

voluntariamente a obrigação. O parágrafo único do referido dispositivo 

deixa claro que não há novação da dívida, ao dispor que: Parágrafo único. 

Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu 

curso. Conclui-se de tais elucubrações que, se a própria legislação 

permite o retorno do curso ordinário do processo em caso de 

descumprimento do acordo, incabível a sua extinção com a homologação. 

Outra não é a posição do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1112143/ R 

RECURSO ESPECIAL 2009/0022016-4 RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. 
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DESCUMPRIMENTO ACORDO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. FRAUDE À 

EXECUÇÃO. DEMANDAS PENDENTES CONTRA O ALIENANTE. 

INSOLVÊNCIA. CONHECIMENTO DOS ADQUIRENTES. INOCORRÊNCIA. 1. 

Não cumprido acordo firmado nos autos da execução, esta prossegue, 

sem que se possa falar em novação. Inteligência do art. 792 do Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com 

supedâneo legal no artigo 922 do Código de Processo Civil, determino a 

suspensão dos autos até o prazo requerido pelas partes na avença ora 

homologada. Transcorrido o prazo da suspensão do processo e, 

independentemente de intimação das partes, não havendo qualquer 

manifestação, será presumida a quitação do débito, nos termos do artigo 

111 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil 

Brasileiro), com a consequente extinção do processo pelo pagamento. 

Sem custas judiciais ou honorários advocatícios na presente fase 

processual. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 9 de janeiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001900-62.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EVANGELISTA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES CAMELO OAB - GO30018 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001900-62.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOSE 

EVANGELISTA DA CONCEICAO Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. Instada a parte a comprovar referida alegação, nos termos do 

artigo 99, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, não foram trazidos 

aos autos elementos robustos para a averiguação de tal situação, tendo a 

parte limitado-se à postular pela suspensão do feito pelo prazo de 60 

(sessenta) dias. No entanto, não cabe tal suspensão da forma requerida, 

eis que sequer comprovada a impossibilidade de localização do 

requerente. Portanto, resta fazermos uma breve elucubração sobre o 

tema, para então determinar o que segue: A lei que regulamentava a 

concessão da assistência judiciária aos necessitados era a bem 

conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme disposto 

no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo único): considera-se 

necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não 

lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Referido regramento foi 

expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A 

parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família Por uma perfunctória e isolada leitura do referido 

dispositivo haviam órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de 

concluir que a mera alegação de hipossuficiência monetária – 

independentemente de qualquer comprovação – já seria fator apto à 

necessária concessão judicial dos benefícios da assistência judiciária 

integral e gratuita. Porém, a automaticidade da referida concessão não é 

ato consentâneo com a hodierna realidade processual pátria, posto que se 

assim concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade 

cinge-se única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo 

que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária. Sendo as 

custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência, 

embasado somente em uma mera declaração desprovida de qualquer 

contextualização, é ato apto para tal. Não podemos olvidar que o 

ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao prever a possibilidade 

de penalização do pretenso hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor 

em seu artigo 100, parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Por fim, é de 

bom alvitre consignar que, independentemente da comprovação – ainda 

que mínima – da pobreza do requerente, o que, por si só já demandaria a 

negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que 

a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto 

indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não 

detém condições financeiras razoáveis. Pela própria natureza do pedido já 

se pode cristalinamente inferir que os atos anteriores praticados pelo 

requerente, e que culminaram com a propositura da presente ação, 

demonstram que detém ele plenas condições de recolher as custas e 

despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que 

tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. 

Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um forte conjunto fático que demonstra que 

realmente não detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. 

Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de 

alguma maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, 

alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de 

arcar com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada 

aos autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado 

pelo delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, nego o pedido de assistência 

judiciária efetivado pelo requerente. Intime-o para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emendar a inicial com o devido recolhimento de custas, nos termos 

do artigo 218, parágrafo 3º, sob pena de extinção da ação com a 
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consequente baixa na distribuição, nos termos dos artigos 102 caput e 

290 caput, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se. 

Água Boa, 9 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001631-23.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARICESIO VASCONCELOS LUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001631-23.2017.8.11.0021 REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Tratam-se 

os presentes autos de ação extinta sem resolução de mérito onde, 

intimada da sentença, a parte dela apelou. Neste caso, necessária se faz 

a análise acerca da possibilidade do exercício de juízo de retratação, 

conforme determina o artigo 485, parágrafo 7º do Código de Processo 

Civil. Porém, analisando a decisão, verifica-se que os argumentos nela 

empreendidos resistem aos fundamento apelativos, de forma que 

mantenho a decisão atacada. Estando a petição do recurso de apelação à 

contento, conforme determinam as normativas de regência - artigo 1.010 

da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) - e 

sendo ela tempestiva, determino o seu recebimento, independentemente 

de prévio juízo de admissibilidade, nos termos do artigo 1.010, parágrafo 

3º do Código de Processo Civil. Quanto aos efeitos em que o recurso deve 

ser recebido, tais atualmente – pelas disposições de Código de Processo 

Civil em vigor - independem de determinação do juízo de primeiro grau, 

operando-se ope legis, sendo o caso de aplicação do artigo 1.012 do 

regramento mencionado. Por analogia ao artigo 331, parágrafo 1º, do 

Código de Processo Civil, determino a citação do requerido para, 

querendo, colacionar as suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 1.010, parágrafo 1º do diploma legal referido. 

Transcorrido o prazo adrede, independentemente de manifestação da 

parte adversa, encaminhem-se os autos ao Tribunal competente para a 

admissão recursal, de acordo com a matéria tratada no feito (artigo 1.010, 

parágrafo 3º). Cumpra-se. Água Boa, 9 de janeiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001401-78.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO CARDOSO TONHA OAB - MT0003573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001401-78.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ANTONIO BARBOSA DE SOUZA Compulsando os autos, verifico ser 

necessária a realização de prova pericial. Nesse passo, nomeio como 

perito médico o Dr. Frederico Oliveira Lima (CRM-MT 6950), telefone (66) 

3401-1983, que servirá escrupulosamente o encargo, independentemente 

de compromisso (art. 466 do Código de Processo Civil). A data da 

realização da perícia deverá ser indicada pelo perito nomeado e 

certificada nos autos, ocasião em que o Gestor deste Juízo deverá intimar 

as partes acerca desta, bem como o local e o horário agendado. Com 

fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

especificamente o disposto na Tabela de Honorários Periciais, este Juízo 

ARBITRA os honorários do Senhor Perito em R$ 370,00 (trezentos e 

setenta reais). Sendo indicado pelo perito, INTIMEM-SE as partes acerca 

do local e da data assinalada para realização da perícia, conforme 

exigência do art. 474 do Código de Processo Civil, devendo o laudo pericial 

ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. 

Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC). As partes poderão 

arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistentes e formular 

quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, §1, 

incisos I, II e III do CPC. Além disso, depois de intimadas, poderão 

manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, neste mesmo 

prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme disposição do art. 

477, §1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para 

manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o competente ofício 

solicitando o pagamento dos honorários, tal como preceitua a normativa do 

art. 4º da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. 

Apresentado o laudo em Cartório pelo Sr. Perito, INTIMEM-SE as partes 

para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme 

disposição do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Após as 

manifestações ou o decurso do prazo acima consignado, venham-me os 

autos imediatamente conclusos, a fim de ser analisada a necessidade de 

designação de audiência de instrução e julgamento, conforme prevê na 

primeira parte do art. 477 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 9 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001333-31.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR MELO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE VERISSIMO VELOSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001333-31.2017.8.11.0021 EMBARGANTE: PAULO 

CESAR MELO Tratam-se os presentes autos de embargos à execução 

ajuizados com a finalidade de resistir aos autos executivos apensos. No 

termos do artigo 914 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil), passo a analisar os embargos opostos. 

Primeiramente, cumpre analisar o efeito no qual os embargos devem ser 

recebidos, sendo certo que a regra passou a ser o recebimento sem 

efeito suspensivo. Neste sentido o disposto no art. 919 caput do Código 

de Processo Civil: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito 

suspensivo. No caso dos autos, entendo que os embargos devem ser 

realmente recebidos sem efeito suspensivo, sendo certo que não deve 

ser aplicada a regra do parágrafo 1º do art. 919 do Código de Processo 

Civil, pois a execução em apenso não foi garantida por penhora, depósito 

ou caução, bem como o Embargante não demonstrou a relevância da 

fundamentação do pedido e principalmente que o prosseguimento da 

execução poderá causar-lhe dano de difícil ou incerta reparação. Ressalto 

que é necessário haver a presença dos dois requisitos para se determinar 

a suspensão da execução – segurança da execução e relevância dos 

fundamentos. Devo mencionar, todavia, que esta decisão se reveste do 

caráter precário, podendo ser modificada caso cessem as circunstâncias 

que a motivaram. Neste sentido o disposto no parágrafo 2º do art. 919 do 

Código de Processo Civil: § 2o Cessando as circunstâncias que a 

motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a 

requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em 

decisão fundamentada. Diante o exposto, recebo os embargos opostos 

pela parte executada, sem efeito suspensivo, determinando que a parte 

embargada seja intimada para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme preceitua o art. 920, inciso I do Código de Processo Civil. 

Apense-se os presentes autos aos autos executivos. Intime-se e 

cumpra-se. Água Boa, 12 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001862-50.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARACAIPE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001862-50.2017.8.11.0021 REQUERENTE: EVA 
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MARACAIPE DA SILVA Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Não sendo caso, ad 

initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do 

pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar 

a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, 

ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 12 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001903-17.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILA VIEIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RANGEL GOMES CALIXTO (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001903-17.2017.8.11.0021 REQUERENTE: QUEILA 

VIEIRA DE PAULA Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade 

de receber a presente ação, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições 

de suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. 

Instada a parte a comprovar referida alegação, nos termos do artigo 99, 

parágrafo 2º do Código de Processo Civil, não foram trazidos aos autos 

elementos robustos para a averiguação de tal situação. Portanto, resta 

fazermos uma breve elucubração sobre o tema, para então determinar o 

que segue: A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade 

cinge-se única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo 

que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária. Sendo as 

custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência, 

embasado somente em uma mera declaração desprovida de qualquer 

contextualização, é ato apto para tal. Não podemos olvidar que o 

ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao prever a possibilidade 

de penalização do pretenso hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor 

em seu artigo 100, parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Por fim, é de 

bom alvitre consignar que, independentemente da comprovação – ainda 

que mínima – da pobreza do requerente, o que, por si só já demandaria a 

negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que 

a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto 

indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não 

detém condições financeiras razoáveis. Pela própria natureza do pedido já 

se pode cristalinamente inferir que os atos anteriores praticados pelo 

requerente, e que culminaram com a propositura da presente ação, 

demonstram que detém ele plenas condições de recolher as custas e 

despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que 

tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. 

Malgrado alegue a requerente que está desempregada, sua alegações 

vão de encontro com os próprios fundamentos do pedido, eis que alega 

ela que teria montado uma empresa com seu falecido companheiro, o que, 

evidentemente, não gera relação empregatícia. Ademais, as declarações 

de isenção do imposto de renda também não são prova da 

hipossuficiência, mormente quando alega ela que teria mais de R$ 

70.000,00 (setenta mil reais)em mercadorias. Vemos, portanto, que o 

conjunto de ilações que se extrai dos documentos acostados na inicial 

sustentam um forte conjunto fático que demonstra que realmente não 

detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca é demais 

ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma maneira 

que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao mero 

questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar com as 

custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos autos 

reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo delito 

previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de Dezembro 

de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta amoldar-se-ia à 

ação de inserir em um documento particular (a declaração de 

insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) com 

o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a condição 

financeira do requerente, para fins de concessão de assistência). Diante 

de todo o exposto, nego o pedido de assistência judiciária efetivado pelo 

requerente. Intime-o para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial 

com o devido recolhimento de custas, nos termos do artigo 218, parágrafo 

3º, sob pena de extinção da ação com a consequente baixa na 

distribuição, nos termos dos artigos 102 caput e 290 caput, ambos do 

Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 12 de janeiro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001903-17.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILA VIEIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RANGEL GOMES CALIXTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001903-17.2017.8.11.0021 REQUERENTE: QUEILA 

VIEIRA DE PAULA Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade 

de receber a presente ação, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições 

de suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. 

Instada a parte a comprovar referida alegação, nos termos do artigo 99, 
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parágrafo 2º do Código de Processo Civil, não foram trazidos aos autos 

elementos robustos para a averiguação de tal situação. Portanto, resta 

fazermos uma breve elucubração sobre o tema, para então determinar o 

que segue: A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade 

cinge-se única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo 

que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária. Sendo as 

custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência, 

embasado somente em uma mera declaração desprovida de qualquer 

contextualização, é ato apto para tal. Não podemos olvidar que o 

ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao prever a possibilidade 

de penalização do pretenso hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor 

em seu artigo 100, parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Por fim, é de 

bom alvitre consignar que, independentemente da comprovação – ainda 

que mínima – da pobreza do requerente, o que, por si só já demandaria a 

negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que 

a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto 

indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não 

detém condições financeiras razoáveis. Pela própria natureza do pedido já 

se pode cristalinamente inferir que os atos anteriores praticados pelo 

requerente, e que culminaram com a propositura da presente ação, 

demonstram que detém ele plenas condições de recolher as custas e 

despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que 

tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. 

Malgrado alegue a requerente que está desempregada, sua alegações 

vão de encontro com os próprios fundamentos do pedido, eis que alega 

ela que teria montado uma empresa com seu falecido companheiro, o que, 

evidentemente, não gera relação empregatícia. Ademais, as declarações 

de isenção do imposto de renda também não são prova da 

hipossuficiência, mormente quando alega ela que teria mais de R$ 

70.000,00 (setenta mil reais)em mercadorias. Vemos, portanto, que o 

conjunto de ilações que se extrai dos documentos acostados na inicial 

sustentam um forte conjunto fático que demonstra que realmente não 

detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca é demais 

ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma maneira 

que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao mero 

questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar com as 

custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos autos 

reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo delito 

previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de Dezembro 

de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta amoldar-se-ia à 

ação de inserir em um documento particular (a declaração de 

insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) com 

o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a condição 

financeira do requerente, para fins de concessão de assistência). Diante 

de todo o exposto, nego o pedido de assistência judiciária efetivado pelo 

requerente. Intime-o para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial 

com o devido recolhimento de custas, nos termos do artigo 218, parágrafo 

3º, sob pena de extinção da ação com a consequente baixa na 

distribuição, nos termos dos artigos 102 caput e 290 caput, ambos do 

Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 12 de janeiro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000029-60.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA RENHIO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PINE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000029-60.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CARMELITA RENHIO XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 
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hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018 , às 12h:30min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

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

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000030-45.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA RENHIO XAVANTE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000030-45.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CARMELITA RENHIO XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018 , às 12h:35min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

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

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 
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audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000031-30.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA RENHIO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000031-30.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CARMELITA RENHIO XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 
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podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018 , às 12h:40min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

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

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000033-97.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA RENHIO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000033-97.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CARMELITA RENHIO XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 
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que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018 , às 12h:45min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

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

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000035-67.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA RENHIO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000035-67.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CARMELITA RENHIO XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 
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é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018 , às 12h:50min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

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

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000039-07.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CARMELITA RENHIO XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 
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e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018 , às 12h:55min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

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

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 
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processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000038-22.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA RENHIO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000038-22.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CARMELITA RENHIO XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018 , às 13h:00min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 
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vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000045-14.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

JOSE TSINHOTSE Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade 

de receber a presente ação, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições 

de suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. A lei 

que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 
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tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 13h:05min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

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

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 16 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000046-96.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

JOSE TSINHOTSE Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade 

de receber a presente ação, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições 

de suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. A lei 

que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 
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arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 13h:10min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

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

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 16 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000048-66.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE TSINHOTSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000048-66.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

JOSE TSINHOTSE Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade 

de receber a presente ação, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições 

de suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. A lei 

que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 
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expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 13h:15min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

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

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 16 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000049-51.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE TSINHOTSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000049-51.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

JOSE TSINHOTSE Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade 

de receber a presente ação, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições 

de suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. A lei 

que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 
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honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 13h:20min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

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

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 
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se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 16 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000051-21.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE TSINHOTSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000051-21.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

JOSE TSINHOTSE Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade 

de receber a presente ação, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições 

de suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. A lei 

que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 13h:25min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 
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mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

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

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 16 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000053-88.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE TSINHOTSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000053-88.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

JOSE TSINHOTSE Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade 

de receber a presente ação, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições 

de suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. A lei 

que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 
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condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 13h:30min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

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

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 16 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000054-73.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

JOSE TSINHOTSE Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade 

de receber a presente ação, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições 

de suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. A lei 

que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 
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de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 13h:35min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

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

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 16 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000055-58.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

JOSE TSINHOTSE Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade 

de receber a presente ação, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições 

de suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. A lei 

que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 
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LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 13h:40min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

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

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 16 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000059-95.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WA UTOMO RA XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000059-95.2018.8.11.0021 REQUERENTE: WA 

UTOMO RA XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 
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honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 13h:45min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

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

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 
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Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 16 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000060-80.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WA UTOMO RA XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000060-80.2018.8.11.0021 REQUERENTE: WA 

UTOMO RA XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 
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Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 13h:50min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

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

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 16 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002021-90.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WILSON DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA OAB - GO45323 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA S. F. MORAES (RÉU)

MUNICIPIO DE COCALINHO (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1002021-90.2017.8.11.0021 AUTOR: ANTONIO 

WILSON DA SILVA Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade 

de receber a presente ação, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições 

de suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. 

Instada a parte a comprovar referida alegação, nos termos do artigo 99, 

parágrafo 2º do Código de Processo Civil, não foram trazidos aos autos 

elementos robustos para a averiguação de tal situação. Portanto, resta 

fazermos uma breve elucubração sobre o tema, para então determinar o 

que segue: A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade 

cinge-se única e exclusivamente ao fato de que - conforme exige o artigo 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não produziu o autor um mínimo 

que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária. Sendo as 

custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência, 

embasado somente em uma mera declaração desprovida de qualquer 

contextualização, é ato apto para tal. Não podemos olvidar que o 

ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao prever a possibilidade 

de penalização do pretenso hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor 

em seu artigo 100, parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Por fim, é de 

bom alvitre consignar que, independentemente da comprovação – ainda 

que mínima – da pobreza do requerente, o que, por si só já demandaria a 

negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que 

a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto 

indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não 

detém condições financeiras razoáveis. Pela própria natureza do pedido já 

se pode cristalinamente inferir que os atos anteriores praticados pelo 

requerente, e que culminaram com a propositura da presente ação, 

demonstram que detém ele plenas condições de recolher as custas e 

despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 47 de 1071



tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família, eis que 

o fato decorra de um acidente automobilístico, onde supostamente o 

requerente conduzia o seu próprio veículo automotor. Ademais, o fato de 

deter inscrição em sua CTPS no ano de 2014, com determinado salário, 

não é indicativo de hipossuficiência, eis que tal é de praticamente 04 

(quatro) anos atrás. Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se 

extrai dos documentos acostados na inicial sustentam um forte conjunto 

fático que demonstra que realmente não detém o requerente o direito às 

benesses da gratuidade. Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se 

realmente comprovar-se de alguma maneira que detém o requerente uma 

condição financeira tal que, alheio ao mero questionamento de dúvidas 

acerca de sua possibilidade de arcar com as custas processuais, 

demonstre que a declaração acostada aos autos reveste-se de clara 

falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo delito previsto no artigo 299 

caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de Dezembro de 1.940 (Código Penal 

Brasileiro), posto que a conduta amoldar-se-ia à ação de inserir em um 

documento particular (a declaração de insuficiência) uma declaração falsa 

(a própria matéria do documento) com o fim de alterar a verdade sobre 

fato juridicamente relevante (a condição financeira do requerente, para 

fins de concessão de assistência). Diante de todo o exposto, nego o 

pedido de assistência judiciária efetivado pelo requerente. Intime-o para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial com o devido recolhimento 

de custas, nos termos do artigo 218, parágrafo 3º, sob pena de extinção 

da ação com a consequente baixa na distribuição, nos termos dos artigos 

102 caput e 290 caput, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se e 

cumpra-se. Água Boa, 18 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000067-72.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000067-72.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de 

analisar a possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma 

questão de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não 

detém condições de suportar as custas e despesas processuais bem 

como os honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da 

justiça gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência 

judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de 

Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, 

parágrafo único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo 

aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da família. Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado 

pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por 

uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos 

julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 
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Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 14h:00min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

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

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 18 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Referência: autos n.º 1000068-57.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de 

analisar a possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma 

questão de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não 

detém condições de suportar as custas e despesas processuais bem 

como os honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da 

justiça gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência 

judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de 

Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, 

parágrafo único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo 

aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da família. Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado 

pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por 

uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos 

julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 
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indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 14h:05min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

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

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 18 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000069-42.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000069-42.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de 

analisar a possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma 

questão de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não 

detém condições de suportar as custas e despesas processuais bem 

como os honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da 

justiça gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência 

judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de 

Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, 

parágrafo único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo 

aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da família. Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado 

pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por 

uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos 

julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 
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suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 14h:10min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

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

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 18 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000072-94.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000072-94.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de 

analisar a possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma 

questão de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não 

detém condições de suportar as custas e despesas processuais bem 

como os honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da 

justiça gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência 

judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de 

Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, 

parágrafo único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo 

aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da família. Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado 

pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 
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os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por 

uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos 

julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 14h:15min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

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

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 
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venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 18 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000073-79.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000073-79.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de 

analisar a possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma 

questão de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não 

detém condições de suportar as custas e despesas processuais bem 

como os honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da 

justiça gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência 

judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de 

Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, 

parágrafo único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo 

aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da família. Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado 

pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por 

uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos 

julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 14h:20min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 
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podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

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

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 18 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000075-49.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de 

analisar a possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma 

questão de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não 

detém condições de suportar as custas e despesas processuais bem 

como os honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da 

justiça gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência 

judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de 

Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, 

parágrafo único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo 

aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da família. Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado 

pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por 

uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos 

julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 
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eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 14h:30min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

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

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 18 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000076-34.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de 

analisar a possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma 

questão de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não 

detém condições de suportar as custas e despesas processuais bem 

como os honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da 

justiça gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência 

judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de 

Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, 

parágrafo único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo 

aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da família. Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado 

pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por 

uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos 

julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 
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parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 14h:35min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

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

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 18 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000077-19.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de 

analisar a possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma 

questão de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não 

detém condições de suportar as custas e despesas processuais bem 

como os honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da 

justiça gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência 

judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de 

Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, 

parágrafo único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo 

aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da família. Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado 

pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por 

uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos 

julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 
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comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 14h:40min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

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

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 18 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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BANCO BMG (REQUERIDO)
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000078-04.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de 

analisar a possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma 

questão de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não 

detém condições de suportar as custas e despesas processuais bem 

como os honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da 

justiça gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência 

judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de 

Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, 

parágrafo único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo 
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aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da família. Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado 

pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por 

uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos 

julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 14h:45min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

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

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 
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pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 18 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000091-03.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO FERREIRA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000091-03.2018.8.11.0021 AUTOR: ELIZANGELA 

RIBEIRO DA SILVA Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade 

de receber a presente ação, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições 

de suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. A lei 

que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 14h:50min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 
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334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

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

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 18 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000101-47.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREWARI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000101-47.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREWARI XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 
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assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 15h:05min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

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

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 18 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000102-32.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREWARI XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 
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mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 15h:10min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

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

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 18 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000103-17.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREWARI XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 
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comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 15h:15min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

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

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 18 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000105-84.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREWARI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000105-84.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREWARI XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 
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gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 15h:20min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

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

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 
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disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 18 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000098-92.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000098-92.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CLAUDENICE PEREIRA DOS SANTOS Inicialmente, antes inclusive de 

analisar a possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma 

questão de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não 

detém condições de suportar as custas e despesas processuais bem 

como os honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da 

justiça gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência 

judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de 

Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, 

parágrafo único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo 

aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da família. Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado 

pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por 

uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos 

julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Não sendo caso, ad 

initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do 

pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar 

a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, 

ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 
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a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Nos termos do artigo 438, inciso II do Código 

de Processo Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito 

administrativo da parte autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, cópia de todo o procedimento administrativo que culminara 

com a negativa. Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a 

possibilidade do envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o 

caso, certificar o respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel 

do que consta em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos 

termos do artigo 438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 11.419/06. Cumpridas as providências 

determinadas, venham-me os autos conclusos para julgamento conforme 

o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). 

Cumpra-se. Água Boa, 18 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000106-69.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREWARI XAVANTE (REQUERENTE)
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000106-69.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREWARI XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 
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238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 15h:25min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

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

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 18 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000108-39.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREWARI XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 
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autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 15h:35min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

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

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 18 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000080-71.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PERO RETSIAMO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000080-71.2018.8.11.0021 REQUERENTE: PERO 

RETSIAMO XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 
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o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 14h:55min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

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

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 18 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000082-41.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PERO RETSIAMO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000082-41.2018.8.11.0021 REQUERENTE: PERO 

RETSIAMO XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 
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não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 15h:00min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

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

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 
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diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 18 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001694-48.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOVACY CARDOSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001694-48.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOVACY 

CARDOSO DE SOUZA Tratam-se os presentes autos de ação 

previdenciária proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. Compulsando os autos, verifica-se que embora devidamente 

intimada, a parte autora deixou de colacionar aos autos a negativa do 

requerimento administrativo para a concessão do benefício que se pleiteia. 

É certo que a jurisprudência pátria tinha solidificado entendimento que 

desnecessário era o prévio requerimento administrativo, para que fosse 

possível a postulação judicial de benefício, sendo inclusive este o atual 

entendimento da 3º Turma do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, 

conforme alguns entendimentos coevos, a questão começou a ser revista, 

tanto é que o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

631240 RG/MG, reconheceu a repercussão geral do tema discutido, ante a 

verificação de que a discussão é controversa e não pacificada. A partir 

do referido reconhecimento, o Superior Tribunal de Justiça, sob pena de 

ofensa à distribuição constitucional de competências, passou a não mais 

manifestar-se sobre o tema. No entanto, em alguns últimos julgados do 

Tribunal da cidadania sobre o assunto, houve um grande acolhimento de 

vários Ministros integrantes da corte, notadamente daqueles da Segunda 

Turma, no que tange ao reconhecimento da ausência de interesse de agir 

da parte que diretamente pleiteia um benefício previdenciário por meio do 

Poder Judiciário, sem sequer antes ter requerido-o à autarquia 

controladora dos referidos planos, posto que, nestes específicos casos, 

não haveria qualquer demonstração de pretensão resistida para 

configurar uma lide, que demandaria a intervenção do Poder Judiciário. 

Firmou-se o entendimento de que o interesse processual do segurado e a 

utilidade da prestação jurisdicional concretizam-se nas hipóteses de 

recusa de recebimento do requerimento ou da negativa de concessão do 

benefício previdenciário, seja pelo concreto indeferimento do pedido, seja 

pela notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada. 

Recentemente, no entanto, a questão for definitivamente pacificada, pois 

no julgamento do já citado RE 631240 RG/MG o Supremo Tribunal Federal 

assentou o entendimento que: Não há como caracterizar lesão ou ameaça 

de direito sem que tenha havido um prévio requerimento do segurado. O 

INSS não tem o dever de conceder o benefício de ofício. Para que a parte 

possa alegar que seu direito foi desrespeitado é preciso que o segurado 

vá ao INSS e apresente seu pedido Conforme notícia aposta no sítio 

eletrônico na rede mundial de computadores (internet) do Supremo 

T r i b u n a l  F e d e r a l  –  S T F 

( h t t p : / / w w w . s t f . j u s . b r / p o r t a l / c m s / v e r N o t i c i a D e t a l h e . a s p ?

dConteudo=273812), no julgamento do recurso em apreço fora 

consubstanciado que a exigência do prévio requerimento administrativo 

como condição da ação (interesse processual) não fere o previsto no 

artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal: O Supremo Tribunal 

Federal (STF), em sessão plenária nesta quarta-feira (27), deu parcial 

provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 631240, com repercussão 

geral reconhecida, em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

defendia a exigência de prévio requerimento administrativo antes de o 

segurado recorrer à Justiça para a concessão de benefício 

previdenciário. Por maioria de votos, o Plenário acompanhou o relator, 

ministro Luís Roberto Barroso, no entendimento de que a exigência não 

fere a garantia de livre acesso ao Judiciário, previsto no artigo 5º, inciso 

XXXV, da Constituição Federal, pois sem pedido administrativo anterior, 

não fica caracterizada lesão ou ameaça de direito. Vemos, no entanto, 

que não é este o caso dos autos, posto que a parte dirigiu-se diretamente 

ao Poder Judiciário, sem sequer tentar a concessão do benefício pela via 

administrativa. O próprio julgador que este subscreve mantinha o 

entendimento, até outrora, que realmente o acesso ao Poder Judiciário não 

poderia ser obstado pela exigência da consecução de um ato 

administrativo anterior. Cabe, porém, mencionar que a ciência jurídica é 

extremamente dinâmica e deve acompanhar o desenvolvimento de 

determinada sociedade, não havendo como falar em entendimento 

solidificado à tal ponto que, com argumentos baseados em uma nova 

realidade, não possam ser alterados. Pela atenta leitura do voto do 

eminente Ministro HERMAN BENJAMIN quando do julgamento do AgRg no 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 152.247 - PE (2012/0055521-5), 

fora verificado que seus argumentos são irrefutáveis, mormente quando 

aduz que, em consulta ao sítio eletrônico do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, verificou o baixo índice de rejeição de pedidos 

administrativos de benefício. A tese ali aventada, muito mais do que um 

simples e diferenciado entendimento jurídico, demonstrou com números 

concretos o quão pernicioso é o recebimento e julgamento de toda e 

qualquer ação previdenciária, mormente àquelas cujo direito é patente e 

pode perfeitamente ser prefectibilizado pela via administrativa. Merecedor 

de menção o trecho do referido voto: Conforme consta no site do INSS 

(http://www.inss.gov.br em Estatísticas), nos Boletins Estatísticos da 

Previdência Social de 2011, foram requeridos, no citado ano, 8.046.153 

benefícios e indeferidos 3.250.290 pedidos. Isso significa, numa 

estimativa, um índice de indeferimento de benefícios, naquele ano, de 

40,40%. Seguindo o referido índice, depreende-se, em termos gerais, que, 

de cada 10 requerimentos, 6 são deferidos e 4 são indeferidos. Nesse 

ponto convém mencionar importante consequência que a adoção da 

corrente da desnecessidade de prévia postulação administrativa acarreta 

ao Poder Judiciário. Levando-se em conta a proporção acima constatada, 

em tese, a cada 10 processos apresentados no Poder Judiciário sem 

submissão anterior ao INSS, 6 poderiam ter sido concedidos 

administrativamente. A questão que considero relevante nessa análise é 

que o Poder Judiciário está assumindo, ao afastar a obrigatoriedade de 

prévio requerimento administrativo, atividades de natureza administrativa, 

transformando-se, metaforicamente é claro, em agência do INSS. 

Constatei, ainda, segundo levantamento realizado pela Procuradoria 

Federal Especializada no INSS (http://www.agu.gov.br/pfeinss, em 

"Relatório Final de Gestão – setembro de 2008 a janeiro de 2011"), que 

aquela instituição apura índice percentual da quantidade de concessões 

de benefícios realizadas pelo Poder Judiciário. Segundo ali consta, em 

2010, de todas a concessões de benefícios, 8,51% foram por força de 

decisão judicial. Ou seja, em linhas gerais, de cada 10 concessões, 9 são 

feitas pelo INSS e 1 é feita pelo Poder Judiciário. Mantendo-se o 

entendimento da prescindibilidade do prévio requerimento administrativo 

para demandar judicialmente, esse percentual tende a aumentar, por 

óbvio. A repercussão da tese jurisprudencial aqui contraposta atinge 

também a própria autarquia previdenciária. Observada a proporção de 

concessões administrativas acima, o INSS passa a ter que pagar 

benefícios previdenciários, que poderia deferir na via administrativa, 

acrescidos pelos custos de um processo judicial, como juros de mora e 

honorários advocatícios. Vemos, portanto, que a assunção, por parte do 

Poder Judiciário, de uma atividade tipicamente administrativa – qual seja a 

aferição de requisitos para a concessão de um benefício previdenciário – 

somente se justifica se houver recusa ou dificuldade no recebimento do 

pedido ou acolhimento do pleito, o que, como dantes já elucubrado, não é o 

caso dos autos. Assim, e considerando o entendimento que mais coaduna 

com os princípios constitucionais de acesso à justiça e responsabilidade 

social na condução da atividade judicante, hei por bem alterar meu 

entendimento sobre a matéria para, acolhendo e compactuando com os 

argumentos balizados pelo excelentíssimo Ministro Herman Benjamim – 

argumento este atualmente pacificado pelo julgamento do RE 631240 

RG/MG, de relatoria do Exmo. Ministro Roberto Barroso, julgar extinto o 

presente processo, sem resolução de mérito, por ausência de uma das 

condições da ação, qual seja, o interesse de agir. Insta salientar que o 

entendimento em questão não exige, para o ajuizamento da ação, o 

exaurimento de toda via administrativa como condição da ação, mas 

somente as hipóteses acima balizadas, quais sejam: recusa de 

recebimento do requerimento ou negativa de concessão do benefício 

previdenciário pleiteado, seja pelo concreto indeferimento do pedido, seja 

pela notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada. Dispositivo 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 
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Sem custas ou honorários. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de dezembro 

de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001941-29.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE TONINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RIBEIRO ALVES OAB - GO47798 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001941-29.2017.8.11.0021 AUTOR: FLAVIO 

HENRIQUE TONINI Trata-se o presente de embargos de declaração 

ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos presentes autos. 

Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do Código 

de Processo Civil, após publicada a sentença, somente pode o juiz 

alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou erros de 

cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os embargos 

têm o condão de, eventualmente e em razão de seu possível efeito 

infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento de 

regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Com efeito, cumpre-me 

registrar a hipótese prevista no art. 288, do Código de Processo Civil visa 

a mera correção de eventual erro e, não, imputar ao Juízo, providências 

atinentes à parte. Forçoso então reconhecer que o que a parte pleiteia não 

pode ser verificado/acolhido no âmbito dos embargos, posto que somente 

o recurso cabível na hipótese tem o condão de devolver a outro órgão 

jurisdicional a competência funcional para avaliar se realmente houve error 

in procedendo ou error in judicando. Eventual entendimento fático ou 

jurídico explanado pelo órgão jurisdicional de piso somente pode ser 

revisto no âmbito recursal pelo grau de jurisdição superior. Outrossim, não 

verificando este órgão jurisdicional qualquer vício que macule o provimento 

exarado, recebo os embargos – por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe 

provimento. Sem custas, nos termos do artigo 1.023 caput do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes em honorários advocatícios 

na presente fase processual, eis que incabíveis. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 19 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001048-38.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA ALVES TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001048-38.2017.8.11.0021 AUTOR: VERA LUCIA 

ALVES TEIXEIRA Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação previdenciária proposta por VERA LÚCIA ALVES TEIXEIRA em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

requerendo aposentadoria por idade. Para tanto, afirma que é 

trabalhador(a) rural e que sempre realizou atividade rurícola. Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação, pugnando pela improcedência 

do pedido inicial. A parte requerente impugnou a contestação 

apresentada, ratificando o pedido inicial em sua totalidade. Dispensada a 

realização de audiência de conciliação, foram as questões preliminares 

sanadas, sendo aprazada audiência de instrução e julgamento, ocasião 

em que foi colhida a prova oral. Ausente o requerido na referida 

solenidade, somente o requerente apresentou alegações finais orais. 

Autos conclusos em audiência. É o relatório do necessário. Passo à 

decisão. Fundamentação Como dantes já alinhavado, tratam-se os 

presentes autos de ação para concessão de benefício previdenciário 

ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS, onde a parte autora requer aposentadoria por idade. Estando o 

feito maduro para julgamento e não havendo outras questões preliminares 

para serem sanadas, passo ao imediato trespasse do mérito da demanda. 

A Lei nº. 8.213/91 garante a concessão de aposentadoria por idade ao 

trabalhador rural, bastando a este, além da idade mínima, demonstrar o 

desempenho de atividade rural pelo tempo de carência necessário ao 

benefício, nos termos da tabela do artigo 142 da mesma lei. A idade mínima 

da parte autora está comprovada nos autos, fato que não foi objeto de 

questionamentos. Assim, o ponto controverso do presente feito gira em 

torno da presença ou não das provas do exercício de atividade rural da 

parte requerente. Para a comprovação da atividade rurícola, o parágrafo 

terceiro do artigo 55 da Lei n. 8.213/91, exige o início de prova escrita. Eis 

o teor do citado dispositivo: Art. 55 – (...) § 3º. – a comprovação do tempo 

de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. Por força 

desse dispositivo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a prova 

exclusivamente testemunhal não serve para embasar pedido de 

aposentadoria por idade de trabalhador rural, tanto que o colendo Superior 

Tribunal de Justiça editou a súmula 149, com o seguinte teor: 149. A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. Segundo a 

Lei nº. 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº. 11.718/08, a 

comprovação do exercício da atividade rural pode ser feita da seguinte 

forma: Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, 

alternativamente, por meio de: I – contrato individual de trabalho ou Carteira 

de Trabalho e Previdência Social; II – contrato de arrendamento, parceria 

ou comodato rural; III – declaração fundamentada de sindicato que 

represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou 

colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS; IV – comprovante de cadastro do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no caso de produtores em 

regime de economia familiar; V – bloco de notas do produtor rural; VI – 

notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da 

Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da 

produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; VII – 

documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa 

agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado 

como vendedor ou consignante; VIII – comprovantes de recolhimento de 

contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da 

produção; IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação 

de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou X – 

licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra O rol em questão 
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era meramente exemplificativo – conforme já fartamente decidido pela 

jurisprudência pátria, tanto é que o próprio Instituto requerido, por meio de 

regulamentação administrativa própria (Instrução Normativa do Instituto 

Nacional do Seguro Social n. 45, de 06 de Agosto de 2010), ampliou em 

muito o rol em questão, passando a permitir inclusive que carteira de 

vacinação (artigo 122, inciso XV) pudesse valer como início de prova 

material. No entanto, havia clara inconstitucionalidade em referida 

regulamentação, eis que, de forma administrativa, ampliara-se um rol 

legalmente taxativo. Justamente pela sua inconstitucionalidade patente, 

fora a instrução em questão recentemente revogada, vigendo atualmente, 

quanto à referida documentação, a novel Instrução Normativa do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS n.º 77, de 21 de Janeiro de 2015, que 

explicita em seu artigo 47 que: Art. 47. A comprovação do exercício de 

atividade rural do segurado especial, observado o disposto nos arts. 118 

a 120, será feita mediante a apresentação de um dos seguintes 

documentos: I - contrato de arrendamento, parceria, meação ou comodato 

rural, cujo período da atividade será considerado somente a partir da data 

do registro ou do reconhecimento de firma do documento em cartório; II - 

declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural 

ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que 

homologada pelo INSS; III - comprovante de cadastro do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, através do Certificado de 

Cadastro de Imóvel Rural - CCIR ou qualquer outro documento emitido por 

esse órgão que indique ser o beneficiário proprietário de imóvel rural; IV - 

bloco de notas do produtor rural; V - notas fiscais de entrada de 

mercadorias, de que trata o § 24 do art. 225 do RPS, emitidas pela 

empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado 

como vendedor; VI - documentos fiscais relativos à entrega de produção 

rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com 

indicação do segurado como vendedor ou consignante; VII - 

comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social 

decorrentes da comercialização da produção; VIII - cópia da declaração 

de Imposto de Renda, com indicação de renda proveniente da 

comercialização de produção rural; IX - comprovante de pagamento do 

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, Documento de 

Informação e Atualização Cadastral do Imposto sobre a propriedade 

Territorial Rural - DIAC ou Documento de Informação e Apuração do 

Imposto sobre a propriedade Territorial Rural - DIAT entregue à RFB; X - 

licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA ou qualquer 

outro documento emitido por esse órgão que indique ser o beneficiário 

assentado do programa de reforma agrária; ou XI - certidão fornecida pela 

FUNAI, certificando a condição do índio como trabalhador rural, observado 

o § 2º do art. 118. Verifica-se, portanto, que anteriormente não somente o 

regramento da situação quanto também a jurisprudência tinha se orientado 

para acolher um grande número de documentos como sendo o início 

substancial de prova material para fins de comprovação de atividade rural. 

Porém, a novel regulamentação – cumprindo sua função de somente 

regulamentar o dispositivo legal – tratou de restringir o rol de documentos 

aceitáveis para fins de comprovação de atividade rural pelo segurado 

especial. Assim, mister se faz analisar o presente caso com base na 

documentação apresentada pelo requerente e saber se tal documentação 

encontra-se apta a comprovar a atividade alegadamente exercida. O início 

de prova material, longe de ser uma demonstração exaustiva do que se 

pretende comprovar, é um ponto de partida que propicie ao julgador meios 

de convencimento. No caso dos presentes autos, vemos que apesar de 

haver um início material de prova – consoante se infere dos documentos 

anexados aos autos - tais não são contemporâneos ao período de 

carência necessário ao deferimento do benefício. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça orientou-se no sentido de ser desnecessário 

que a prova material coligida aos autos abranja todo o período que se 

pretende comprovar, mas tal tem que ser, no mínimo, contemporânea aos 

fatos alegados e referir-se, ao menos, a uma fração daquele período. No 

caso dos autos, tendo o autor completado a idade necessária para a 

concessão do benefício em 2010 (dois mil e dez), caberia-lhe, conforme 

tabela numérica do artigo 142 da lei n.º 8.213/91, comprovar o período de 

carência anterior à referida data, qual seja, nos meses anteriores. No 

entanto, infere-se da documentação juntada aos autos que o autor 

supostamente exercia a atividade em comento na a partir do ano de 2009, 

ou seja, pouco antes da suposta aquisição do direito de aposentadoria. 

Portanto, o período no qual incide a prova não encontra-se compreendido 

no período de carência exigido pela lei, de forma que as evidências 

materiais são imprestáveis ao que se pretende. Saliente-se que as demais 

documentações colacionadas ao feito, e que são mais antigas (contrato 

de compra e venda de imóveis e seu registro imobiliário) não encontram-se 

em nome da autora, de forma que não se prestam ao que se pretende. 

Dessa forma, resta claro que a autora não apresentou início razoável de 

prova material do exercício de atividades rurais contemporâneas ao 

período objeto da presente demanda e nem justificou a impossibilidade de 

fazê-lo por motivo de força maior ou caso fortuito, não se podendo inferir 

da análise dos documentos carreados aos autos elementos robustos de 

que a autora efetivamente trabalhava como rurícola. Dispositivo Diante do 

exposto, julgo improcedente o pedido inicial, ante a inexistência de início 

razoável de prova material contemporânea e julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil. Condeno a requerente no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º do Código 

de Processo Civil, ficando a exigibilidade da cobrança de tais débitos 

suspensas, eis que a parte é beneficiária da gratuidade judiciária, nos 

termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Nos termos 

do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se as partes. 

Cumpra-se. Água Boa, 8 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001012-93.2017.8.11.0021 AUTOR: DIVINO 

MAURISEXO DA SILVA Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação previdenciária proposta por DIVINO MAURISEXO DA SILVA em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

requerendo aposentadoria hibrida. Para tanto, afirma que foi 

trabalhador(a) rural e que na maior parte de sua vida laboral realizou 

atividade rurícola. Devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação, pugnando pela improcedência do pedido inicial. Dispensada a 

realização de audiência de conciliação, foram as questões preliminares 

sanadas, sendo aprazada audiência de instrução e julgamento, ocasião 

em que foi colhida a prova oral. Ausente o requerido na referida 

solenidade, somente o requerente apresentou alegações finais orais. 

Autos conclusos em audiência. É o relatório do necessário. Passo à 

decisão. Fundamentação Como dantes já alinhavado, tratam-se os 

presentes autos de ação para concessão de benefício previdenciário 

ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS, onde a parte autora requer aposentadoria por idade. Estando o 

feito apto para julgamento e não havendo outras questões preliminares 

para serem sanadas, passo ao imediato trespasse do mérito da demanda. 

O artigo 11, inciso VII da lei n.º 8.213, de 24 de Julho de 1991, 

expressamente dispõe que: Art. 11. São segurados obrigatórios da 

Previdência Social as seguintes pessoas físicas: I - como empregado: a) 

aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em 

caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, 

inclusive como diretor empregado; Nota-se que o dispositivo em apreço 

não distinguiu o trabalhador urbano do rural, dando à ambos o mesmo 

regramento, os mesmos direitos e obrigações, diferentemente do que 

ocorria em épocas anteriores à promulgação da Constituição de 1.988. A 

conclusão em questão pode também ser extraída do artigo 2º, inciso I, que 

previu a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 

populações urbanas e rurais. O trabalhador rural, como segurado 

contribuinte individual, ainda teve mais especificidade em seu tratamento, 

eis que o inciso V do regramento legal em apreço, com a redação que lhe 

foi dada pela lei n.º 9.876/99, especificou que: V - como contribuinte 

individual: a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade 

agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em 

área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou 
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inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de 

empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §

§ 9o e 10 deste artigo; De tais classes de trabalhadores, para que possam 

efetivamente serem considerados como segurados da Previdência Social, 

necessário é que perfaçam a contribuição ao sistema previdenciário, 

conforme exige o artigo 1º caput da lei que dispôs sobre os planos de 

benefícios previdenciários: Art. 1º A Previdência Social, mediante 

contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios 

indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego 

involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e 

prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. (grifos 

nossos). A necessidade de contribuição decorre diretamente do princípio 

da solidariedade contributiva, que impõe a todos os segmentos da 

sociedade o financiamento da seguridade social. Outra não é a disposição 

contida no artigo 3º, parágrafo único, alínea “a” da lei n.º 8.212, de 24 de 

Julho de 1.991, que trata como princípio e diretriz da organização da 

Previdência Social a universalidade de participação nos planos 

previdenciários, mediante contribuição. O princípio em questão é corolário 

da correta opção do legislador constituinte, impressa no artigo 167, inciso 

XI, que impôs ao Poder Público a obrigação de destinar as verbas obtidas 

com o custeio previdenciário exclusivamente em benefício de tal sistema. 

Portanto, vê-se que o custeio da Previdência Social é necessário para a 

própria sobrevivência do sistema, eis que nenhum instituto de benefícios 

pode manter-se sem que haja fonte para o pagamento de tais. As 

contribuições em questão, as quais legalmente são custeadas por toda a 

sociedade, são ordinariamente a base de cálculo e também o lastro de 

futuro benefício, sendo ambos intimamente ligados. Justamente pela 

natureza do instituto previdenciário, que tem como sua principal base – e 

também como princípio aplicável à Previdência Social - o regime de 

capitalização, é que necessário se faz a existência da contribuição com 

montante proporcional ao futuro benefício que se visa auferir. No entanto, 

a própria lei 8.213/91 trouxe em seu bojo uma espécie de segurado, o qual 

fora nomeado de segurado especial. O artigo 11, inciso VII do referido 

diploma, com a redação que lei foi dada pela lei n.º 11.718, de 20 de Junho 

de 2008, expressamente dispõe que: Art. 11. São segurados obrigatórios 

da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (...) VII – como 

segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 1. 

agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei 

nº 11.718, de 2008) 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça 

suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 

9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio 

de vida; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) b) pescador artesanal ou a 

este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio 

de vida; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) c) cônjuge ou 

companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a 

este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, 

que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) A natureza do segurado especial, 

quanto às contribuições que deve destinar ao custeio/financiamento da 

previdência, são diferentes do regramento dos demais beneficiários. Tanto 

é que na grande maioria dos casos os segurados especiais contribuirão 

com montantes inferiores ao equivalente futuro piso de 01 (um) salário 

mínimo de referência, o qual é o benefício menor que podem receber, de 

acordo com o artigo 3º, parágrafo único, alínea “b” da lei n.º 8.212/91. O 

modelo em apreço tem seu fundamento justamente na universalidade e 

equivalência dos benefícios previdenciários, princípio insculpido 

legalmente e cujo tratamento já dantes fora alinhavado. Complementando 

referidas disposições, o parágrafo 1º do artigo legal em apreço assevera 

que: § 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que 

o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. Analisando referidos atos normativos, 

verifica-se claramente que no âmbito previdenciário público nacional é 

considerado como segurado especial o trabalhador rural que atua em 

regime de economia familiar, ou seja, que retira – de forma praticamente 

exclusiva - da terra o seu sustento e de sua família. Ainda que qualificado 

como segurado especial, não há ad initium qualquer isenção da obrigação, 

do pretenso beneficiário, de também contribuir com o sistema 

previdenciário. Tanto é que o artigo 25 da lei n.º 8.212, de 24 de Julho de 

1991 (que trata do custeio e financiamento da previdência social), 

expressamente aduziu que: Art. 25. A contribuição do empregador rural 

pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II 

do art. 22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea 

a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade 

Social, é de: (Redação dada pela Lei nº 10.256, de 2001) I - 2% da receita 

bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação dada 

pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). II - 0,1% da receita bruta proveniente da 

comercialização da sua produção para financiamento das prestações por 

acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). § 1º 

O segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição 

obrigatória referida no caput, poderá contribuir, facultativamente, na forma 

do art. 21 desta Lei No entanto, como estamos no Brasil, toda regra tem a 

sua exceção e, no caso do trabalhador rural, tal não é diferente. Assim, a 

lei n.º 8.213/91 trouxe, em seu artigo 39 a seguinte redação: Art. 39. Para 

os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica 

garantida a concessão: I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de 

auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86, desde 

que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido; Tal trabalhador, conforme se verifica da legislação de 

regência, tem somente que demonstrar que laborou pelo período de 

carência na atividade em questão e, comprovados referidos requisitos, 

terá direito à um benefício previdenciário como se contribuinte fosse. 

Malgrado não concordemos com a orientação dos Tribunais Superiores, 

assentou-se o entendimento que o trabalhador rural, para receber o 

benefício, não necessita contribuir diretamente à Previdência para que 

seja tido como segurado. É evidentemente uma extrema exceção à regra, 

pois impõe ao sistema previdenciário uma obrigação sem lastro de custeio. 

Ainda que não seja esta a seara da discussão, mas o que se percebe é 

que tal tratamento de segurado especial pela legislação, travestido de 

instituto previdenciário, nada mais é do que um benefício social lavrado 

sob rubrica diferente. No entanto, não podemos olvidar que o benefício em 

questão é destinado exclusivamente ao segurado especial que ostente as 

características descritas na lei, ou seja, que explore atividade rural de 

subsistência. Exclui-se de tal benesse previdenciária o trabalhador rural 

empregado bem como o contribuinte individual, conforme descrito tanto no 

artigo 12, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “a” da lei n.º 8.212/91 quanto 

no artigo 11, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “a” da lei n.º 8.213/91. 

Referida exclusão decorre diretamente da análise sistêmica da lei, já que 

se o contribuinte é taxado com tais qualificações eventual benefício por si 

requerido deve ter como parâmetro os regramentos gerais da legislação 

previdenciária, baseados nas contribuições as quais recolheu ao sistema. 

Assim infere-se da regra pois, se eventualmente a um trabalhador rural 

empregado for deferido um benefício previdenciário como se fosse ele 

segurado especial, ignorar-se ia todos os períodos em que a contribuição 

previdenciária tanto patronal quanto individual deveriam ser recolhidos. 

Citamos o exemplo do segurado que alega ter laborado de empregado em 

determinada gleba de terras, sem que tivesse a seu favor o registro na 

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. Acaso fosse deferida a 

sua qualificação como segurado especial – o que não seria, tendo em 

vista que trata-se de segurado comum rural – ignorar-se-ia todo o período 

de labor em que necessariamente teria que ter ocorrido tanto o 

recolhimento patronal do empregador quanto do empregado, causando 

visível prejuízo ao sistema previdenciário, mormente em relação à 

necessária solidariedade contributiva. No caso dos autos, verifica-se que 

a parte realmente demonstrou que atuava no labor rural, conforme se 

verifica pela documentação colacionada ao feito bem como pelas provas 

testemunhais produzidas. No entanto, não há qualquer evidência – tanto 

material quanto testemunhal – de que o requerente atuava nas lidas rurais 

como meio de subsistência direta para ele e sua família, em regime de 

economia familiar. Conforme dantes já elucubrado, o benefício de 

aposentadoria rural por idade, independentemente de contribuição, é 

somente deferida ao indivíduo que exerce atividade em que o trabalho dos 

membros da família é indispensável à própria subsistência e ao 

desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 
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empregados permanentes. O objeto material da lide aqui tratada em muito 

difere-se do conceito legal referido. Não fora produzida qualquer 

evidência sequer de que o exercício da atividade rural por parte do 

requerente dava-se no regime de economia familiar. Ao contrário, pois 

pelos elementos de prova produzidos no feito denota-se claramente que o 

requerente, malgrado atuasse no labor campal, o fazia na condição de 

empregado, recebendo, pois, salário para seu sustento. Analisando o que 

consta no processo, resta evidente que o requerente não insere-se na 

condição de segurado especial, devendo eventual pedido previdenciário 

basear-se no que fora efetivamente recolhido em razão de seu labor como 

empregado, e não com os benefícios trazidos pela lei quanto ao agricultor 

familiar. Assim entendemos pois o artigo 11, parágrafo 10º, inciso I, alínea 

“b” da lei n.º 8.213/91 especifica claramente que perde a qualidade de 

segurado especial aquele que enquadrar-se em qualquer outra categoria 

de segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social e, no caso 

do requerente, verifica-se claramente que, no decorrer do período de 

carência e em prazos superiores ao que excetua o artigo 11, parágrafo 

9º, inciso III da legislação em apreço, passou ele a caracterizar-se como 

segurado rural ordinário, nos termos do artigo 11, inciso I, alínea “a”, na 

condição de empregado que presta serviço de natureza rural. Insta ainda 

consignar que a prova em relação ao pleito que se pretende deve ser 

irrefutável, mormente porque, como já discorrido, o benefício que se 

pretende é deferido sem que haja qualquer contraprestação do 

beneficiário à Previdência, em afronta à grande maioria dos princípios 

previdenciários. Justamente pela ausência de qualquer contribuição para o 

financiamento do sistema é que eventual concessão de aposentadoria 

rural por idade do trabalhador em regime de economia familiar deve ser a 

exceção, devendo ser concedida quando lastreada em concretos 

elementos de prova, o que não é o caso dos autos. Portanto, ausente a 

comprovação da condição de segurado especial, caso é de indeferimento 

do pleito. Dispositivo Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, 

ante a inexistência de comprovação da qualidade de segurado especial e 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil. Condeno a requerente no pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade 

da cobrança de tais débitos suspensas, eis que a parte é beneficiária da 

gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo 

provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta 

por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 8 de janeiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000693-28.2017.8.11.0021 AUTOR: ANTONIA 

VIEIRA DA SILVA Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação previdenciária proposta por ANTÔNIA VIEIRA DA SILVA em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo 

aposentadoria por idade. Para tanto, afirma que é trabalhador(a) rural e 

que sempre realizou atividade rurícola. Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido inicial. A 

parte requerente impugnou a contestação apresentada, ratificando o 

pedido inicial em sua totalidade. Dispensada a realização de audiência de 

conciliação, foram as questões preliminares sanadas, sendo aprazada 

audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi colhida a prova 

oral. Ausente o requerido na referida solenidade, somente o requerente 

apresentou alegações finais orais. Autos conclusos em audiência. É o 

relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já 

alinhavado, tratam-se os presentes autos de ação para concessão de 

benefício previdenciário ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, onde a parte autora requer 

aposentadoria por idade. Estando o feito maduro para julgamento e não 

havendo outras questões preliminares para serem sanadas, passo ao 

imediato trespasse do mérito da demanda. A Lei nº. 8.213/91 garante a 

concessão de aposentadoria por idade ao trabalhador rural, bastando a 

este, além da idade mínima, demonstrar o desempenho de atividade rural 

pelo tempo de carência necessário ao benefício, nos termos da tabela do 

artigo 142 da mesma lei. A idade mínima da parte autora está comprovada 

nos autos, fato que não foi objeto de questionamentos. Assim, o ponto 

controverso do presente feito gira em torno da presença ou não das 

provas do exercício de atividade rural da parte requerente. Para a 

comprovação da atividade rurícola, o parágrafo terceiro do artigo 55 da Lei 

n. 8.213/91, exige o início de prova escrita. Eis o teor do citado dispositivo: 

Art. 55 – (...) § 3º. – a comprovação do tempo de serviço para os efeitos 

desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, 

conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em 

início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso 

fortuito, conforme disposto no Regulamento. Por força desse dispositivo, a 

jurisprudência é pacífica no sentido de que a prova exclusivamente 

testemunhal não serve para embasar pedido de aposentadoria por idade 

de trabalhador rural, tanto que o colendo Superior Tribunal de Justiça 

editou a súmula 149, com o seguinte teor: 149. A prova exclusivamente 

testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da 

obtenção de benefício previdenciário. Segundo a Lei nº. 8.213/91, com a 

redação dada pela Lei nº. 11.718/08, a comprovação do exercício da 

atividade rural pode ser feita da seguinte forma: Art. 106. A comprovação 

do exercício de atividade rural será feita, alternativamente, por meio de: I – 

contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência 

Social; II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; III – 

declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural 

ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que 

homologada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; IV – 

comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar; 

V – bloco de notas do produtor rural; VI – notas fiscais de entrada de 

mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho 

de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do 

nome do segurado como vendedor; VII – documentos fiscais relativos a 

entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado 

ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante; VIII 

– comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social 

decorrentes da comercialização da produção; IX – cópia da declaração de 

imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização 

de produção rural; ou X – licença de ocupação ou permissão outorgada 

pelo Incra O rol em questão era meramente exemplificativo – conforme já 

fartamente decidido pela jurisprudência pátria, tanto é que o próprio 

Instituto requerido, por meio de regulamentação administrativa própria 

(Instrução Normativa do Instituto Nacional do Seguro Social n. 45, de 06 de 

Agosto de 2010), ampliou em muito o rol em questão, passando a permitir 

inclusive que carteira de vacinação (artigo 122, inciso XV) pudesse valer 

como início de prova material. No entanto, havia clara inconstitucionalidade 

em referida regulamentação, eis que, de forma administrativa, ampliara-se 

um rol legalmente taxativo. Justamente pela sua inconstitucionalidade 

patente, fora a instrução em questão recentemente revogada, vigendo 

atualmente, quanto à referida documentação, a novel Instrução Normativa 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS n.º 77, de 21 de Janeiro de 

2015, que explicita em seu artigo 47 que: Art. 47. A comprovação do 

exercício de atividade rural do segurado especial, observado o disposto 

nos arts. 118 a 120, será feita mediante a apresentação de um dos 

seguintes documentos: I - contrato de arrendamento, parceria, meação ou 

comodato rural, cujo período da atividade será considerado somente a 

partir da data do registro ou do reconhecimento de firma do documento em 

cartório; II - declaração fundamentada de sindicato que represente o 

trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de 

pescadores, desde que homologada pelo INSS; III - comprovante de 

cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, 

através do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR ou qualquer 

outro documento emitido por esse órgão que indique ser o beneficiário 

proprietário de imóvel rural; IV - bloco de notas do produtor rural; V - notas 

fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 24 do art. 225 do RPS, 

emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do 

segurado como vendedor; VI - documentos fiscais relativos à entrega de 
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produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, 

com indicação do segurado como vendedor ou consignante; VII - 

comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social 

decorrentes da comercialização da produção; VIII - cópia da declaração 

de Imposto de Renda, com indicação de renda proveniente da 

comercialização de produção rural; IX - comprovante de pagamento do 

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, Documento de 

Informação e Atualização Cadastral do Imposto sobre a propriedade 

Territorial Rural - DIAC ou Documento de Informação e Apuração do 

Imposto sobre a propriedade Territorial Rural - DIAT entregue à RFB; X - 

licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA ou qualquer 

outro documento emitido por esse órgão que indique ser o beneficiário 

assentado do programa de reforma agrária; ou XI - certidão fornecida pela 

FUNAI, certificando a condição do índio como trabalhador rural, observado 

o § 2º do art. 118. Verifica-se, portanto, que anteriormente não somente o 

regramento da situação quanto também a jurisprudência tinha se orientado 

para acolher um grande número de documentos como sendo o início 

substancial de prova material para fins de comprovação de atividade rural. 

Porém, a novel regulamentação – cumprindo sua função de somente 

regulamentar o dispositivo legal – tratou de restringir o rol de documentos 

aceitáveis para fins de comprovação de atividade rural pelo segurado 

especial. Assim, mister se faz analisar o presente caso com base na 

documentação apresentada pelo requerente e saber se tal documentação 

encontra-se apta a comprovar a atividade alegadamente exercida. O início 

de prova material, longe de ser uma demonstração exaustiva do que se 

pretende comprovar, é um ponto de partida que propicie ao julgador meios 

de convencimento. No caso dos presentes autos, vemos que é patente a 

ausência de qualquer substrato documental do qual possa-se, ainda que 

minimamente, inferir que a parte requerente exerce qualquer atividade 

rural, posto que a única documentação por si juntada não menciona 

eventual atividade rural. Nem nos documentos pessoais apresentados há 

qualquer menção à tal atividade. Dessa forma, resta claro que a autora 

não apresentou início razoável de prova material do exercício de 

atividades rurais e nem justificou a impossibilidade de fazê-lo por motivo 

de força maior ou caso fortuito, não se podendo inferir da análise dos 

documentos carreados aos autos elementos robustos de que a autora 

efetivamente trabalhava como rurícola. Dispositivo Diante do exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial, ante a inexistência de início razoável de 

prova material e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Condeno a requerente 

no pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, ficando a 

exigibilidade da cobrança de tais débitos suspensas, eis que a parte é 

beneficiária da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º 

do Código de Processo Civil. Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, 

alterada pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 8 de 

janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000330-41.2017.8.11.0021 AUTOR: MARIA 

TEREZA CARVALHO DE QUEIROZ Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de ação previdenciária proposta por MARIA TEREZA 

CARVALHO DE QUEIROZ em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo aposentadoria por idade. Para 

tanto, afirma que é trabalhador(a) rural e que sempre realizou atividade 

rurícola. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, 

pugnando pela improcedência do pedido inicial. Dispensada a realização 

de audiência de conciliação, foram as questões preliminares sanadas, 

sendo aprazada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que fora 

declarada preclusa a possibilidade do autor produzir provas. Não havendo 

dilação probatória, não fora oportunizada às partes a apresentação de 

alegações finais. Autos conclusos em audiência. É o relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já alinhavado, 

tratam-se os presentes autos de ação para concessão de benefício 

previdenciário ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, onde a parte autora requer aposentadoria 

por idade. Estando o feito apto para julgamento e não havendo outras 

questões preliminares para serem sanadas, passo ao imediato trespasse 

do mérito da demanda. A Lei nº. 8.213/91 garante a concessão de 

aposentadoria por idade ao trabalhador rural, bastando a este, além da 

idade mínima, demonstrar o desempenho de atividade rural pelo tempo de 

carência necessário ao benefício, nos termos da tabela do artigo 142 da 

mesma lei. A idade mínima da parte autora está comprovada nos autos, 

fato que não foi objeto de questionamentos. Assim, o ponto controverso 

do presente feito gira em torno da presença ou não das provas do 

exercício de atividade rural da parte requerente. Para a comprovação da 

atividade rurícola, o parágrafo terceiro do artigo 55 da Lei n. 8.213/91, 

exige o início de prova escrita. Eis o teor do citado dispositivo: Art. 55 – 

(...) § 3º. – a comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, 

inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento. Por força desse dispositivo, a jurisprudência é 

pacífica no sentido de que a prova exclusivamente testemunhal não serve 

para embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, 

tanto que o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 149, com 

o seguinte teor: 149. A prova exclusivamente testemunhal não basta à 

comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário. Segundo a Lei nº. 8.213/91, com a redação dada pela Lei 

nº. 11.718/08, a comprovação do exercício da atividade rural pode ser 

feita da seguinte forma: Art. 106. A comprovação do exercício de 

atividade rural será feita, alternativamente, por meio de: I – contrato 

individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; II – 

contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; III – declaração 

fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural ou, quando 

for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que homologada 

pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; IV – comprovante de 

cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, 

no caso de produtores em regime de economia familiar; V – bloco de notas 

do produtor rural; VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, de que 

trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas 

pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do 

segurado como vendedor; VII – documentos fiscais relativos a entrega de 

produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, 

com indicação do segurado como vendedor ou consignante; VIII – 

comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social 

decorrentes da comercialização da produção; IX – cópia da declaração de 

imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização 

de produção rural; ou X – licença de ocupação ou permissão outorgada 

pelo Incra O rol em questão é meramente exemplificativo – conforme já 

fartamente decidido pela jurisprudência pátria, tanto é que o próprio 

Instituto requerido, por meio re regulamentação administrativa própria 

(Instrução Normativa do Instituto Nacional do Seguro Social n. 45, de 06 de 

Agosto de 2010), ampliou em muito o rol em questão, assim declarando: 

Art. 122. Considera-se início de prova material, para fins de comprovação 

da atividade rural, entre outros, os seguintes documentos, desde que 

neles conste a profissão ou qualquer outro dado que evidencie o exercício 

da atividade rurícola e seja contemporâneo ao fato nele declarado, 

observado o disposto no art. 132: I - certidão de casamento civil ou 

religioso; II - certidão de nascimento ou de batismo dos filhos; III - certidão 

de tutela ou de curatela; IV - procuração; V - título de eleitor ou ficha de 

cadastro eleitoral; VI - certificado de alistamento ou de quitação com o 

serviço militar; VII - comprovante de matrícula ou ficha de inscrição em 

escola, ata ou boletim escolar do trabalhador ou dos filhos; VIII - ficha de 

associado em cooperativa; IX - comprovante de participação como 

beneficiário, em programas governamentais para a área rural nos estados, 

no Distrito Federal ou nos Municípios; X - comprovante de recebimento de 

assistência ou de acompanhamento de empresa de assistência técnica e 

extensão rural; XI - escritura pública de imóvel; XII - recibo de pagamento 

de contribuição federativa ou confederativa; XIII - registro em processos 

administrativos ou judiciais, inclusive inquéritos, como testemunha, autor 
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ou réu; XIV - ficha ou registro em livros de casas de saúde, hospitais, 

postos de saúde ou do programa dos agentes comunitários de saúde; XV 

- carteira de vacinação; XVI - título de propriedade de imóvel rural; XVII - 

recibo de compra de implementos ou de insumos agrícolas; XVIII - 

comprovante de empréstimo bancário para fins de atividade rural; XIX - 

ficha de inscrição ou registro sindical ou associativo junto ao sindicato de 

trabalhadores rurais, colônia ou associação de pescadores, produtores 

ou outras entidades congêneres; XX - contribuição social ao sindicato de 

trabalhadores rurais, à colônia ou à associação de pescadores, 

produtores rurais ou a outras entidades congêneres; XXI - publicação na 

imprensa ou em informativos de circulação pública; XXII - registro em livros 

de entidades religiosas, quando da participação em batismo, crisma, 

casamento ou em outros sacramentos; XXIII - registro em documentos de 

associações de produtores rurais, comunitárias, recreativas, desportivas 

ou religiosas; XXIV - Declaração Anual de Produtor - DAP, firmada perante 

o INCRA; XXV - título de aforamento; XXVI - declaração de aptidão 

fornecida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais para fins de obtenção 

de financiamento junto ao PRONAF; XXVII - cópia de ficha de atendimento 

médico ou odontológico Verifica-se, portanto, que atualmente não somente 

o regramento da situação quanto também a jurisprudência tem se 

orientado para acolher um grande número de documentos como sendo o 

início substancial de prova material para fins de comprovação de atividade 

rural. O início de prova material, longe de ser uma demonstração exaustiva 

do que se pretende comprovar, é um ponto de partida que propicie ao 

julgador meios de convencimento. No caso dos presentes autos, vemos 

que presente encontra-se o referido início de prova material, consoante se 

infere da documentação encartada ao feito. A prova material, porém, não 

refere-se a todo o período de carência exigido pelo artigo 142 da lei n.º 

8.213/91, razão pela qual fora aprazada audiência de instrução e 

julgamento para a colheita do depoimento das testemunhas. No entanto, 

por ausência do advogado à audiência, a parte teve preclusa a 

possibilidade de dilação probatória. Tal consequência (a preclusão da 

possibilidade de produzir provas) para a parte que não cumpre com as 

determinações judiciais é pacífica na jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça: HC 112074 / PR HABEAS CORPUS 2008/0166845-7 (...) 1. 

Mesmo nos procedimentos afetos aos Juizados Especiais Criminais, é 

possível a produção de provas mediante carta precatória, pois os 

princípios que os norteiam (simplicidade, oralidade, informalidade, 

celeridade e economia processual) não podem se sobrepor à garantia 

constitucional da ampla defesa. 2. Apresentado rol de testemunhas a 

serem intimadas após findo o prazo legal (até cinco dias antes da 

realização da audiência de instrução e julgamento), sua produção fica 

acobertada pela preclusão. REsp 435024 / MG RECURSO ESPECIAL 

2002/0055880-0 TESTEMUNHA. Procedimento sumário. Rol apresentado 

pelo autor antes da audiência. Preclusão. O juiz não pode ouvir 

testemunha arrolada pelo autor, depois de ajuizada a petição inicial. 

Ressalva do relator. Recurso não conhecido. A jurisprudência pátria, 

principalmente do Superior Tribunal de Justiçaa, consolidou o entendimento 

que o início de prova material deve vir corroborada por coerente e robusta 

prova testemunhal, o que não é o caso dos autos. Portando, não sendo a 

documentação presente nos autos referente à todo o período de carência 

e não havendo a produção de prova testemunhal por desídia da parte, 

caso é de improcedência da demanda. Dispositivo Diante do exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial, ante a inexistência de prova da qualidade de 

segurado e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Condeno a requerente no 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, ficando a 

exigibilidade da cobrança de tais débitos suspensas, eis que a parte é 

beneficiária da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º 

do Código de Processo Civil. Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, 

alterada pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 8 de 

janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000993-87.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILDA BIBERG (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000993-87.2017.8.11.0021 AUTOR: LUCILDA 

BIBERG Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de ação 

previdenciária proposta por LUCILDA BIBERG em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo aposentadoria 

por idade. Para tanto, afirma que é trabalhador(a) rural e que sempre 

realizou atividade rurícola. Devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação, pugnando pela improcedência do pedido inicial. Dispensada a 

realização de audiência de conciliação, foram as questões preliminares 

sanadas, sendo aprazada audiência de instrução e julgamento, ocasião 

em que foi colhida a prova oral. Ausente o requerido na referida 

solenidade, somente o requerente apresentou alegações finais orais. 

Autos conclusos em audiência. É o relatório do necessário. Passo à 

decisão. Fundamentação Como dantes já alinhavado, tratam-se os 

presentes autos de ação para concessão de benefício previdenciário 

ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS, onde a parte autora requer aposentadoria por idade. Estando o 

feito apto para julgamento e não havendo outras questões preliminares 

para serem sanadas, passo ao imediato trespasse do mérito da demanda. 

O artigo 11, inciso VII da lei n.º 8.213, de 24 de Julho de 1991, 

expressamente dispõe que: Art. 11. São segurados obrigatórios da 

Previdência Social as seguintes pessoas físicas: I - como empregado: a) 

aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em 

caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, 

inclusive como diretor empregado; Nota-se que o dispositivo em apreço 

não distinguiu o trabalhador urbano do rural, dando à ambos o mesmo 

regramento, os mesmos direitos e obrigações, diferentemente do que 

ocorria em épocas anteriores à promulgação da Constituição de 1.988. A 

conclusão em questão pode também ser extraída do artigo 2º, inciso I, que 

previu a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 

populações urbanas e rurais. O trabalhador rural, como segurado 

contribuinte individual, ainda teve mais especificidade em seu tratamento, 

eis que o inciso V do regramento legal em apreço, com a redação que lhe 

foi dada pela lei n.º 9.876/99, especificou que: V - como contribuinte 

individual: a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade 

agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em 

área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou 

inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de 

empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §

§ 9o e 10 deste artigo; De tais classes de trabalhadores, para que possam 

efetivamente serem considerados como segurados da Previdência Social, 

necessário é que perfaçam a contribuição ao sistema previdenciário, 

conforme exige o artigo 1º caput da lei que dispôs sobre os planos de 

benefícios previdenciários: Art. 1º A Previdência Social, mediante 

contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios 

indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego 

involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e 

prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. (grifos 

nossos). A necessidade de contribuição decorre diretamente do princípio 

da solidariedade contributiva, que impõe a todos os segmentos da 

sociedade o financiamento da seguridade social. Outra não é a disposição 

contida no artigo 3º, parágrafo único, alínea “a” da lei n.º 8.212, de 24 de 

Julho de 1.991, que trata como princípio e diretriz da organização da 

Previdência Social a universalidade de participação nos planos 

previdenciários, mediante contribuição. O princípio em questão é corolário 

da correta opção do legislador constituinte, impressa no artigo 167, inciso 

XI, que impôs ao Poder Público a obrigação de destinar as verbas obtidas 

com o custeio previdenciário exclusivamente em benefício de tal sistema. 

Portanto, vê-se que o custeio da Previdência Social é necessário para a 

própria sobrevivência do sistema, eis que nenhum instituto de benefícios 

pode manter-se sem que haja fonte para o pagamento de tais. As 

contribuições em questão, as quais legalmente são custeadas por toda a 

sociedade, são ordinariamente a base de cálculo e também o lastro de 

futuro benefício, sendo ambos intimamente ligados. Justamente pela 

natureza do instituto previdenciário, que tem como sua principal base – e 

também como princípio aplicável à Previdência Social - o regime de 

capitalização, é que necessário se faz a existência da contribuição com 

montante proporcional ao futuro benefício que se visa auferir. No entanto, 
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a própria lei 8.213/91 trouxe em seu bojo uma espécie de segurado, o qual 

fora nomeado de segurado especial. O artigo 11, inciso VII do referido 

diploma, com a redação que lei foi dada pela lei n.º 11.718, de 20 de Junho 

de 2008, expressamente dispõe que: Art. 11. São segurados obrigatórios 

da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (...) VII – como 

segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 1. 

agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei 

nº 11.718, de 2008) 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça 

suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 

9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio 

de vida; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) b) pescador artesanal ou a 

este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio 

de vida; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) c) cônjuge ou 

companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a 

este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, 

que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) A natureza do segurado especial, 

quanto às contribuições que deve destinar ao custeio/financiamento da 

previdência, são diferentes do regramento dos demais beneficiários. Tanto 

é que na grande maioria dos casos os segurados especiais contribuirão 

com montantes inferiores ao equivalente futuro piso de 01 (um) salário 

mínimo de referência, o qual é o benefício menor que podem receber, de 

acordo com o artigo 3º, parágrafo único, alínea “b” da lei n.º 8.212/91. O 

modelo em apreço tem seu fundamento justamente na universalidade e 

equivalência dos benefícios previdenciários, princípio insculpido 

legalmente e cujo tratamento já dantes fora alinhavado. Complementando 

referidas disposições, o parágrafo 1º do artigo legal em apreço assevera 

que: § 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que 

o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. Analisando referidos atos normativos, 

verifica-se claramente que no âmbito previdenciário público nacional é 

considerado como segurado especial o trabalhador rural que atua em 

regime de economia familiar, ou seja, que retira – de forma praticamente 

exclusiva - da terra o seu sustento e de sua família. Ainda que qualificado 

como segurado especial, não há ad initium qualquer isenção da obrigação, 

do pretenso beneficiário, de também contribuir com o sistema 

previdenciário. Tanto é que o artigo 25 da lei n.º 8.212, de 24 de Julho de 

1991 (que trata do custeio e financiamento da previdência social), 

expressamente aduziu que: Art. 25. A contribuição do empregador rural 

pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II 

do art. 22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea 

a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade 

Social, é de: (Redação dada pela Lei nº 10.256, de 2001) I - 2% da receita 

bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação dada 

pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). II - 0,1% da receita bruta proveniente da 

comercialização da sua produção para financiamento das prestações por 

acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). § 1º 

O segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição 

obrigatória referida no caput, poderá contribuir, facultativamente, na forma 

do art. 21 desta Lei No entanto, como estamos no Brasil, toda regra tem a 

sua exceção e, no caso do trabalhador rural, tal não é diferente. Assim, a 

lei n.º 8.213/91 trouxe, em seu artigo 39 a seguinte redação: Art. 39. Para 

os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica 

garantida a concessão: I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de 

auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86, desde 

que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido; Tal trabalhador, conforme se verifica da legislação de 

regência, tem somente que demonstrar que laborou pelo período de 

carência na atividade em questão e, comprovados referidos requisitos, 

terá direito à um benefício previdenciário como se contribuinte fosse. 

Malgrado não concordemos com a orientação dos Tribunais Superiores, 

assentou-se o entendimento que o trabalhador rural, para receber o 

benefício, não necessita contribuir diretamente à Previdência para que 

seja tido como segurado. É evidentemente uma extrema exceção à regra, 

pois impõe ao sistema previdenciário uma obrigação sem lastro de custeio. 

Ainda que não seja esta a seara da discussão, mas o que se percebe é 

que tal tratamento de segurado especial pela legislação, travestido de 

instituto previdenciário, nada mais é do que um benefício social lavrado 

sob rubrica diferente. No entanto, não podemos olvidar que o benefício em 

questão é destinado exclusivamente ao segurado especial que ostente as 

características descritas na lei, ou seja, que explore atividade rural de 

subsistência. Exclui-se de tal benesse previdenciária o trabalhador rural 

empregado bem como o contribuinte individual, conforme descrito tanto no 

artigo 12, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “a” da lei n.º 8.212/91 quanto 

no artigo 11, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “a” da lei n.º 8.213/91. 

Referida exclusão decorre diretamente da análise sistêmica da lei, já que 

se o contribuinte é taxado com tais qualificações eventual benefício por si 

requerido deve ter como parâmetro os regramentos gerais da legislação 

previdenciária, baseados nas contribuições as quais recolheu ao sistema. 

Assim infere-se da regra pois, se eventualmente a um trabalhador rural 

empregado for deferido um benefício previdenciário como se fosse ele 

segurado especial, ignorar-se ia todos os períodos em que a contribuição 

previdenciária tanto patronal quanto individual deveriam ser recolhidos. 

Citamos o exemplo do segurado que alega ter laborado de empregado em 

determinada gleba de terras, sem que tivesse a seu favor o registro na 

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. Acaso fosse deferida a 

sua qualificação como segurado especial – o que não seria, tendo em 

vista que trata-se de segurado comum rural – ignorar-se-ia todo o período 

de labor em que necessariamente teria que ter ocorrido tanto o 

recolhimento patronal do empregador quanto do empregado, causando 

visível prejuízo ao sistema previdenciário, mormente em relação à 

necessária solidariedade contributiva. No caso dos autos, verifica-se que 

a parte realmente demonstrou que atuava no labor rural, conforme se 

verifica pela documentação colacionada ao feito bem como pelas provas 

testemunhais produzidas. No entanto, não há qualquer evidência – tanto 

material quanto testemunhal – de que o requerente atuava nas lidas rurais 

como meio de subsistência direta para ele e sua família, em regime de 

economia familiar. Conforme dantes já elucubrado, o benefício de 

aposentadoria rural por idade, independentemente de contribuição, é 

somente deferida ao indivíduo que exerce atividade em que o trabalho dos 

membros da família é indispensável à própria subsistência e ao 

desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. O objeto material da lide aqui tratada em muito 

difere-se do conceito legal referido. Não fora produzida qualquer 

evidência sequer de que o exercício da atividade rural por parte do 

requerente dava-se no regime de economia familiar. Ao contrário, pois 

pelos elementos de prova produzidos no feito denota-se claramente que a 

requerente, malgrado atuasse no labor campal, o fazia na condição de 

produtora rural, em complementação ao emprego formal que detinha. Isso 

porque, conforme consta no CNIS da autora, verifica-se que por muito 

tempo durante o período de carência atuava ela como servidora do 

Município de Água Boa. Se não bastasse, vê-se que a movimentação em 

sua propriedade rural não condiz com uma singela propriedade de 

subsistência, eis que em somente uma oportunidade verificara-se que a 

requerente detinha nada menos do que 47 (quarenta e sete) cabeças de 

gado (ID 9397309, pg. 03), além de mais de 100 (cem) aves, 05 (cinco) 

equinos e quase 40 (quarenta) suínos (ID 9397313, pg. 2). Analisando o 

que consta no processo, resta evidente que o requerente não insere-se 

na condição de segurado especial, devendo eventual pedido 

previdenciário basear-se no que fora efetivamente recolhido em razão de 

seu labor como produtora ou empregada, e não com os benefícios 

trazidos pela lei quanto ao agricultor familiar. Assim entendemos pois o 

artigo 11, parágrafo 10º, inciso I, alínea “b” da lei n.º 8.213/91 especifica 

claramente que perde a qualidade de segurado especial aquele que 

enquadrar-se em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do 

Regime Geral de Previdência Social e, no caso do requerente, verifica-se 

claramente que, no decorrer do período de carência e em prazos 

superiores ao que excetua o artigo 11, parágrafo 9º, inciso III da legislação 

em apreço, passou ele a caracterizar-se como segurado rural ordinário, 

nos termos do artigo 11, inciso I, alínea “a”, na condição de empregado 

que presta serviço de natureza rural. Insta ainda consignar que a prova 

em relação ao pleito que se pretende deve ser irrefutável, mormente 

porque, como já discorrido, o benefício que se pretende é deferido sem 
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que haja qualquer contraprestação do beneficiário à Previdência, em 

afronta à grande maioria dos princípios previdenciários. Justamente pela 

ausência de qualquer contribuição para o financiamento do sistema é que 

eventual concessão de aposentadoria rural por idade do trabalhador em 

regime de economia familiar deve ser a exceção, devendo ser concedida 

quando lastreada em concretos elementos de prova, o que não é o caso 

dos autos. Portanto, ausente a comprovação da condição de segurado 

especial, caso é de indeferimento do pleito. Dispositivo Diante do exposto, 

julgo improcedente o pedido inicial, ante a inexistência de comprovação da 

qualidade de segurado especial e julgo extinto o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. 

Condeno a requerente no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º do Código 

de Processo Civil, ficando a exigibilidade da cobrança de tais débitos 

suspensas, eis que a parte é beneficiária da gratuidade judiciária, nos 

termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Nos termos 

do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se as partes. 

Cumpra-se. Água Boa, 8 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000784-21.2017.8.11.0021 REQUERENTE: IRACY 

PERERIA MARQUES Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação previdenciária proposta por IRACY PEREIRA MARQUES em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo o 

benefício de pensão por morte. Para tanto, afirma que sua falecida 

companheira era trabalhador(a) rural e que sempre realizou atividade 

rurícola. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, 

pugnando pela improcedência do pedido inicial. A parte requerente 

impugnou a contestação apresentada, ratificando o pedido inicial em sua 

totalidade. Dispensada a realização de audiência de conciliação, foram as 

questões preliminares sanadas, sendo aprazada audiência de instrução e 

julgamento, ocasião em que foi colhida a prova oral. Ausente o requerido 

na referida solenidade, somente o requerente apresentou alegações finais 

orais. Autos conclusos em audiência. É o relatório do necessário. Passo à 

decisão. Fundamentação Como dantes já alinhavado, tratam-se os 

presentes autos de ação para concessão de benefício previdenciário 

ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS, onde a parte autora requer pensão por morte de seu companheiro, 

alegando que era ele segurado especial rural. Estando o feito maduro para 

julgamento e não havendo outras questões preliminares para serem 

sanadas, passo ao imediato trespasse do mérito da demanda. A Lei nº. 

8.213/91 garante a pensão por morte ao companheiro do segurado 

especial. Assim, o ponto controverso do presente feito gira em torno da 

presença ou não das provas do exercício de atividade rural da parte do 

falecido. Para a comprovação da atividade rurícola, o parágrafo terceiro 

do artigo 55 da Lei n. 8.213/91, exige o início de prova escrita. Eis o teor 

do citado dispositivo: Art. 55 – (...) § 3º. – a comprovação do tempo de 

serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. Por força 

desse dispositivo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a prova 

exclusivamente testemunhal não serve para embasar pedido de 

aposentadoria por idade de trabalhador rural, tanto que o colendo Superior 

Tribunal de Justiça editou a súmula 149, com o seguinte teor: 149. A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. Segundo a 

Lei nº. 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº. 11.718/08, a 

comprovação do exercício da atividade rural pode ser feita da seguinte 

forma: Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, 

alternativamente, por meio de: I – contrato individual de trabalho ou Carteira 

de Trabalho e Previdência Social; II – contrato de arrendamento, parceria 

ou comodato rural; III – declaração fundamentada de sindicato que 

represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou 

colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS; IV – comprovante de cadastro do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no caso de produtores em 

regime de economia familiar; V – bloco de notas do produtor rural; VI – 

notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da 

Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da 

produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; VII – 

documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa 

agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado 

como vendedor ou consignante; VIII – comprovantes de recolhimento de 

contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da 

produção; IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação 

de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou X – 

licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra O rol em questão 

era meramente exemplificativo – conforme já fartamente decidido pela 

jurisprudência pátria, tanto é que o próprio Instituto requerido, por meio de 

regulamentação administrativa própria (Instrução Normativa do Instituto 

Nacional do Seguro Social n. 45, de 06 de Agosto de 2010), ampliou em 

muito o rol em questão, passando a permitir inclusive que carteira de 

vacinação (artigo 122, inciso XV) pudesse valer como início de prova 

material. No entanto, havia clara inconstitucionalidade em referida 

regulamentação, eis que, de forma administrativa, ampliara-se um rol 

legalmente taxativo. Justamente pela sua inconstitucionalidade patente, 

fora a instrução em questão recentemente revogada, vigendo atualmente, 

quanto à referida documentação, a novel Instrução Normativa do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS n.º 77, de 21 de Janeiro de 2015, que 

explicita em seu artigo 47 que: Art. 47. A comprovação do exercício de 

atividade rural do segurado especial, observado o disposto nos arts. 118 

a 120, será feita mediante a apresentação de um dos seguintes 

documentos: I - contrato de arrendamento, parceria, meação ou comodato 

rural, cujo período da atividade será considerado somente a partir da data 

do registro ou do reconhecimento de firma do documento em cartório; II - 

declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural 

ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que 

homologada pelo INSS; III - comprovante de cadastro do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, através do Certificado de 

Cadastro de Imóvel Rural - CCIR ou qualquer outro documento emitido por 

esse órgão que indique ser o beneficiário proprietário de imóvel rural; IV - 

bloco de notas do produtor rural; V - notas fiscais de entrada de 

mercadorias, de que trata o § 24 do art. 225 do RPS, emitidas pela 

empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado 

como vendedor; VI - documentos fiscais relativos à entrega de produção 

rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com 

indicação do segurado como vendedor ou consignante; VII - 

comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social 

decorrentes da comercialização da produção; VIII - cópia da declaração 

de Imposto de Renda, com indicação de renda proveniente da 

comercialização de produção rural; IX - comprovante de pagamento do 

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, Documento de 

Informação e Atualização Cadastral do Imposto sobre a propriedade 

Territorial Rural - DIAC ou Documento de Informação e Apuração do 

Imposto sobre a propriedade Territorial Rural - DIAT entregue à RFB; X - 

licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA ou qualquer 

outro documento emitido por esse órgão que indique ser o beneficiário 

assentado do programa de reforma agrária; ou XI - certidão fornecida pela 

FUNAI, certificando a condição do índio como trabalhador rural, observado 

o § 2º do art. 118. Verifica-se, portanto, que anteriormente não somente o 

regramento da situação quanto também a jurisprudência tinha se orientado 

para acolher um grande número de documentos como sendo o início 

substancial de prova material para fins de comprovação de atividade rural. 

Porém, a novel regulamentação – cumprindo sua função de somente 

regulamentar o dispositivo legal – tratou de restringir o rol de documentos 

aceitáveis para fins de comprovação de atividade rural pelo segurado 

especial. Assim, mister se faz analisar o presente caso com base na 

documentação apresentada pelo requerente e saber se tal documentação 

encontra-se apta a comprovar a atividade alegadamente exercida. O início 
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de prova material, longe de ser uma demonstração exaustiva do que se 

pretende comprovar, é um ponto de partida que propicie ao julgador meios 

de convencimento. No caso dos presentes autos, vemos que não há uma 

mínima comprovação que seja de que a falecida atuava no labor campal. ] 

E mais: conforme consta na documentação trazida pelo próprio autor, 

recebia a falecida o benefício de Amparo Social ao Idoso, cuja natureza 

não permite a transmissão mediante pensionamento. Soma-se a tudo isso 

o fato de que o requerente já recebe, também, o referido benefício. 

Portanto, sem que sejam necessárias maiores delongas, caso é de 

indeferimento do pleito. Dispositivo Diante do exposto, julgo improcedente o 

pedido inicial, ante a inexistência de prova da qualidade de segurado por 

parte da falecida e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Condeno a requerente 

no pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, ficando a 

exigibilidade da cobrança de tais débitos suspensas, eis que a parte é 

beneficiária da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º 

do Código de Processo Civil. Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, 

alterada pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 8 de 

janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000723-63.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DE SOUZA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUS GONCALVES DA CRUZ OAB - GO23240 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000723-63.2017.8.11.0021 REQUERENTE: HELIO 

DE SOUZA MENDES Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação previdenciária proposta por HELIO DE SOUZA MENDES em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo 

aposentadoria por idade. Para tanto, afirma que é trabalhador(a) rural e 

que sempre realizou atividade rurícola. Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido inicial. 

Dispensada a realização de audiência de conciliação, foram as questões 

preliminares sanadas, sendo aprazada audiência de instrução e 

julgamento, ocasião em que foi colhida a prova oral. Ausente o requerido 

na referida solenidade, somente o requerente apresentou alegações finais 

orais. Autos conclusos em audiência. É o relatório do necessário. Passo à 

decisão. Fundamentação Como dantes já alinhavado, tratam-se os 

presentes autos de ação para concessão de benefício previdenciário 

ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS, onde a parte autora requer aposentadoria por idade. Estando o 

feito apto para julgamento e não havendo outras questões preliminares 

para serem sanadas, passo ao imediato trespasse do mérito da demanda. 

O artigo 11, inciso VII da lei n.º 8.213, de 24 de Julho de 1991, 

expressamente dispõe que: Art. 11. São segurados obrigatórios da 

Previdência Social as seguintes pessoas físicas: I - como empregado: a) 

aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em 

caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, 

inclusive como diretor empregado; Nota-se que o dispositivo em apreço 

não distinguiu o trabalhador urbano do rural, dando à ambos o mesmo 

regramento, os mesmos direitos e obrigações, diferentemente do que 

ocorria em épocas anteriores à promulgação da Constituição de 1.988. A 

conclusão em questão pode também ser extraída do artigo 2º, inciso I, que 

previu a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 

populações urbanas e rurais. O trabalhador rural, como segurado 

contribuinte individual, ainda teve mais especificidade em seu tratamento, 

eis que o inciso V do regramento legal em apreço, com a redação que lhe 

foi dada pela lei n.º 9.876/99, especificou que: V - como contribuinte 

individual: a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade 

agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em 

área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou 

inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de 

empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §

§ 9o e 10 deste artigo; De tais classes de trabalhadores, para que possam 

efetivamente serem considerados como segurados da Previdência Social, 

necessário é que perfaçam a contribuição ao sistema previdenciário, 

conforme exige o artigo 1º caput da lei que dispôs sobre os planos de 

benefícios previdenciários: Art. 1º A Previdência Social, mediante 

contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios 

indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego 

involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e 

prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. (grifos 

nossos). A necessidade de contribuição decorre diretamente do princípio 

da solidariedade contributiva, que impõe a todos os segmentos da 

sociedade o financiamento da seguridade social. Outra não é a disposição 

contida no artigo 3º, parágrafo único, alínea “a” da lei n.º 8.212, de 24 de 

Julho de 1.991, que trata como princípio e diretriz da organização da 

Previdência Social a universalidade de participação nos planos 

previdenciários, mediante contribuição. O princípio em questão é corolário 

da correta opção do legislador constituinte, impressa no artigo 167, inciso 

XI, que impôs ao Poder Público a obrigação de destinar as verbas obtidas 

com o custeio previdenciário exclusivamente em benefício de tal sistema. 

Portanto, vê-se que o custeio da Previdência Social é necessário para a 

própria sobrevivência do sistema, eis que nenhum instituto de benefícios 

pode manter-se sem que haja fonte para o pagamento de tais. As 

contribuições em questão, as quais legalmente são custeadas por toda a 

sociedade, são ordinariamente a base de cálculo e também o lastro de 

futuro benefício, sendo ambos intimamente ligados. Justamente pela 

natureza do instituto previdenciário, que tem como sua principal base – e 

também como princípio aplicável à Previdência Social - o regime de 

capitalização, é que necessário se faz a existência da contribuição com 

montante proporcional ao futuro benefício que se visa auferir. No entanto, 

a própria lei 8.213/91 trouxe em seu bojo uma espécie de segurado, o qual 

fora nomeado de segurado especial. O artigo 11, inciso VII do referido 

diploma, com a redação que lei foi dada pela lei n.º 11.718, de 20 de Junho 

de 2008, expressamente dispõe que: Art. 11. São segurados obrigatórios 

da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (...) VII – como 

segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 1. 

agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei 

nº 11.718, de 2008) 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça 

suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 

9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio 

de vida; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) b) pescador artesanal ou a 

este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio 

de vida; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) c) cônjuge ou 

companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a 

este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, 

que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) A natureza do segurado especial, 

quanto às contribuições que deve destinar ao custeio/financiamento da 

previdência, são diferentes do regramento dos demais beneficiários. Tanto 

é que na grande maioria dos casos os segurados especiais contribuirão 

com montantes inferiores ao equivalente futuro piso de 01 (um) salário 

mínimo de referência, o qual é o benefício menor que podem receber, de 

acordo com o artigo 3º, parágrafo único, alínea “b” da lei n.º 8.212/91. O 

modelo em apreço tem seu fundamento justamente na universalidade e 

equivalência dos benefícios previdenciários, princípio insculpido 

legalmente e cujo tratamento já dantes fora alinhavado. Complementando 

referidas disposições, o parágrafo 1º do artigo legal em apreço assevera 

que: § 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que 

o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. Analisando referidos atos normativos, 

verifica-se claramente que no âmbito previdenciário público nacional é 

considerado como segurado especial o trabalhador rural que atua em 

regime de economia familiar, ou seja, que retira – de forma praticamente 

exclusiva - da terra o seu sustento e de sua família. Ainda que qualificado 

como segurado especial, não há ad initium qualquer isenção da obrigação, 

do pretenso beneficiário, de também contribuir com o sistema 
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previdenciário. Tanto é que o artigo 25 da lei n.º 8.212, de 24 de Julho de 

1991 (que trata do custeio e financiamento da previdência social), 

expressamente aduziu que: Art. 25. A contribuição do empregador rural 

pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II 

do art. 22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea 

a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade 

Social, é de: (Redação dada pela Lei nº 10.256, de 2001) I - 2% da receita 

bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação dada 

pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). II - 0,1% da receita bruta proveniente da 

comercialização da sua produção para financiamento das prestações por 

acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). § 1º 

O segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição 

obrigatória referida no caput, poderá contribuir, facultativamente, na forma 

do art. 21 desta Lei No entanto, como estamos no Brasil, toda regra tem a 

sua exceção e, no caso do trabalhador rural, tal não é diferente. Assim, a 

lei n.º 8.213/91 trouxe, em seu artigo 39 a seguinte redação: Art. 39. Para 

os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica 

garantida a concessão: I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de 

auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86, desde 

que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido; Tal trabalhador, conforme se verifica da legislação de 

regência, tem somente que demonstrar que laborou pelo período de 

carência na atividade em questão e, comprovados referidos requisitos, 

terá direito à um benefício previdenciário como se contribuinte fosse. 

Malgrado não concordemos com a orientação dos Tribunais Superiores, 

assentou-se o entendimento que o trabalhador rural, para receber o 

benefício, não necessita contribuir diretamente à Previdência para que 

seja tido como segurado. É evidentemente uma extrema exceção à regra, 

pois impõe ao sistema previdenciário uma obrigação sem lastro de custeio. 

Ainda que não seja esta a seara da discussão, mas o que se percebe é 

que tal tratamento de segurado especial pela legislação, travestido de 

instituto previdenciário, nada mais é do que um benefício social lavrado 

sob rubrica diferente. No entanto, não podemos olvidar que o benefício em 

questão é destinado exclusivamente ao segurado especial que ostente as 

características descritas na lei, ou seja, que explore atividade rural de 

subsistência. Exclui-se de tal benesse previdenciária o trabalhador rural 

empregado bem como o contribuinte individual, conforme descrito tanto no 

artigo 12, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “a” da lei n.º 8.212/91 quanto 

no artigo 11, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “a” da lei n.º 8.213/91. 

Referida exclusão decorre diretamente da análise sistêmica da lei, já que 

se o contribuinte é taxado com tais qualificações eventual benefício por si 

requerido deve ter como parâmetro os regramentos gerais da legislação 

previdenciária, baseados nas contribuições as quais recolheu ao sistema. 

Assim infere-se da regra pois, se eventualmente a um trabalhador rural 

empregado for deferido um benefício previdenciário como se fosse ele 

segurado especial, ignorar-se ia todos os períodos em que a contribuição 

previdenciária tanto patronal quanto individual deveriam ser recolhidos. 

Citamos o exemplo do segurado que alega ter laborado de empregado em 

determinada gleba de terras, sem que tivesse a seu favor o registro na 

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. Acaso fosse deferida a 

sua qualificação como segurado especial – o que não seria, tendo em 

vista que trata-se de segurado comum rural – ignorar-se-ia todo o período 

de labor em que necessariamente teria que ter ocorrido tanto o 

recolhimento patronal do empregador quanto do empregado, causando 

visível prejuízo ao sistema previdenciário, mormente em relação à 

necessária solidariedade contributiva. No caso dos autos, verifica-se que 

a parte realmente demonstrou que atuava no labor rural, conforme se 

verifica pela documentação colacionada ao feito bem como pelas provas 

testemunhais produzidas. No entanto, não há qualquer evidência – tanto 

material quanto testemunhal – de que o requerente atuava nas lidas rurais 

como meio de subsistência direta para ele e sua família, em regime de 

economia familiar. Conforme dantes já elucubrado, o benefício de 

aposentadoria rural por idade, independentemente de contribuição, é 

somente deferida ao indivíduo que exerce atividade em que o trabalho dos 

membros da família é indispensável à própria subsistência e ao 

desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. O objeto material da lide aqui tratada em muito 

difere-se do conceito legal referido. Não fora produzida qualquer 

evidência sequer de que o exercício da atividade rural por parte do 

requerente dava-se no regime de economia familiar. Ao contrário, pois 

pelos elementos de prova produzidos no feito denota-se claramente que a 

requerente, malgrado atuasse no labor campal, o fazia na condição de 

empregado. Analisando o que consta no processo, resta evidente que o 

requerente não insere-se na condição de segurado especial, devendo 

eventual pedido previdenciário basear-se no que fora efetivamente 

recolhido em razão de seu labor como empregado, e não com os 

benefícios trazidos pela lei quanto ao agricultor familiar. Assim 

entendemos pois o artigo 11, parágrafo 10º, inciso I, alínea “b” da lei n.º 

8.213/91 especifica claramente que perde a qualidade de segurado 

especial aquele que enquadrar-se em qualquer outra categoria de 

segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social e, no caso do 

requerente, verifica-se claramente que, no decorrer do período de 

carência e em prazos superiores ao que excetua o artigo 11, parágrafo 

9º, inciso III da legislação em apreço, passou ele a caracterizar-se como 

segurado rural ordinário, nos termos do artigo 11, inciso I, alínea “a”, na 

condição de empregado que presta serviço de natureza rural. Insta ainda 

consignar que a prova em relação ao pleito que se pretende deve ser 

irrefutável, mormente porque, como já discorrido, o benefício que se 

pretende é deferido sem que haja qualquer contraprestação do 

beneficiário à Previdência, em afronta à grande maioria dos princípios 

previdenciários. Justamente pela ausência de qualquer contribuição para o 

financiamento do sistema é que eventual concessão de aposentadoria 

rural por idade do trabalhador em regime de economia familiar deve ser a 

exceção, devendo ser concedida quando lastreada em concretos 

elementos de prova, o que não é o caso dos autos. Se não bastasse, 

vemos que as parcas evidências materiais constantes nos autos não se 

prestam ao que pretende-se provar. No caso dos presentes autos, vemos 

que apesar de haver um início material de prova – consoante se infere das 

certidões de nascimento juntadas aos autos - tais não são 

contemporâneos ao período de carência necessário ao deferimento do 

benefício. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orientou-se no 

sentido de ser desnecessário que a prova material coligida aos autos 

abranja todo o período que se pretende comprovar, mas tal tem que ser, 

no mínimo, contemporânea aos fatos alegados e referir-se, ao menos, a 

uma fração daquele período. No caso dos autos, tendo o autor completado 

a idade necessária para a concessão do benefício em 2012 (dois mil e 

doze), caberia-lhe, conforme tabela numérica do artigo 142 da lei n.º 

8.213/91, comprovar o período de carência anterior à referida data, qual 

seja a partir do ano de 1.997 (um mil novecentos e noventa e sete). No 

entanto, infere-se da documentação juntada aos autos que o autor 

supostamente exercia a atividade em comento nos anos 80 (oitenta). 

Portanto, o período no qual incide a prova não encontra-se compreendido 

no período de carência exigido pela lei, de forma que as evidências 

materiais são imprestáveis ao que se pretende. Portanto, ausente a 

comprovação da condição de segurado especial, caso é de indeferimento 

do pleito. Dispositivo Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, 

ante a inexistência de comprovação da qualidade de segurado especial e 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil. Condeno a requerente no pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade 

da cobrança de tais débitos suspensas, eis que a parte é beneficiária da 

gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo 

provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta 

por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 8 de janeiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000860-45.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. Trata-se o presente de embargos de declaração 

ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos presentes autos. 

Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do Código 

de Processo Civil, após publicada a sentença – que no presente caso, 

conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a inclusão de 

seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente pode o juiz 

alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou erros de 

cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os embargos 

tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível efeito 

infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento de 

regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 9 de janeiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000016-61.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE RODRIGUES DO CARMO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIOMAR FERREIRA FERNANDES (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000016-61.2018.8.11.0021 AUTOR: LEIDIANE 

RODRIGUES DO CARMO Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 
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realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Quanto ao mérito da 

demanda, mister consignar que o artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 

de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito 

aos interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante 

concessões mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo 

Capítulo XIX do referido diploma normativo, conforme expressa disposição 

legal, serve tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso 

dos autos, verifica-se pelo termo dos autos (consoante expressa dicção 

do artigo 842 caput do regramento de regência), que as partes, visando 

evitar o litígio, avençaram uma composição que, tendo como pano de 

fundo direitos cuja negociação é cabível, efetivaram uma transação. A 

transação, da maneira como foi celebrada, dá margem à sua judicial 

homologação, nos termos do que preconiza o artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato em questão uma obrigação 

do magistrado quando a questão lhe é – da maneira como foi – submetida. 

Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 

no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica 

constituído, para todos os fins, o título executivo judicial. Em razão da 

natureza do presente provimento, concito as partes à bem e fielmente 

cumprirem o avençado, cientes que, em caso de inadimplemento, poderão 

pleitear a execução nos próprios autos, conforme disposição contida nos 

artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Sem custas judiciais 

e honorários advocatícios, eis que as partes são beneficiárias da justiça 

gratuita. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Dispensada a intimação das partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo 

nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova deliberação judicial. Cumpra-se. Água Boa, 9 

de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000007-02.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE FERLA BECKER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO HENNING FIGUEREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000007-02.2018.8.11.0021 REQUERENTE: DAIANE 

FERLA BECKER Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade de 

receber a presente ação, insta trespassar uma questão de não somenos 

importância. Alegam os autores, na inicial, que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requerem os benefícios da justiça gratuita. A 

lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 
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acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Quanto ao mérito da 

demanda, mister consignar que o artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 

de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito 

aos interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante 

concessões mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo 

Capítulo XIX do referido diploma normativo, conforme expressa disposição 

legal, serve tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso 

dos autos, verifica-se pelo termo dos autos (consoante expressa dicção 

do artigo 842 caput do regramento de regência), que as partes, visando 

evitar o litígio quanto à partilha dos bens, já adiantaram-se na petição inicial 

em indicar quais bens seriam partilhados. Portanto, em relação à partilha 

de bens, vê-se que não há qualquer litígio, de forma que cabível a sua 

imediata homologação. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam 

os seus jurídicos e legais efeitos, a partilha de bens entre as partes e, 

com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo no que tange à 

referida partilha. Fica constituído, para todos os fins, o título executivo 

judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito as partes à 

bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso de 

inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Sem custas judiciais e honorários advocatícios, eis que as 

partes são beneficiárias da justiça gratuita. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Dispensada a intimação das 

partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 da Corregedoria Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Quanto à declaração de existência e 

dissolução de união estável, vemos que necessária é a emenda da inicial. 

Conquanto tenhamos pleno conhecimento da natureza da ação 

declaratória, não é esta a discussão que se apresenta nos autos. 

Independentemente da natureza jurídica da ação declaratória, fato é que 

trata-se ela de uma demanda cujo interesse processual deve ser 

demonstrado. No caso dos autos, vê-se que a parte pretende seja 

declarada a existência passada e a dissolução de uma união estável. 

Deferentemente do casamento - cuja natureza jurídica divide-se a doutrina 

nas searas institucional, contratual e mista – a união estável não passa de 

mero fato jurídico, podendo dele (o fato stricto sensu) eclodir algumas 

relações jurídicas (espécie de fato jurídico lato sensu), conforme 

entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátria. 

Justamente por tratar-se de um fato, não pode a união estável, por si só, 

ser objeto de declaração judicial, justamente por faltarem os requisitos do 

artigo 4º do Código de Processo Civil. É que referido comando normativo é 

expresso ao permitir a ação declaratória, em regra, somente para a 

declaração da existência ou inexistência de relação jurídica (inciso I), 

sendo permitida, por exceção, a declaração de fato jurídico (stricto sensu) 

consistente na autenticidade ou falsidade de documento. Verifica-se da 

disposição contida no diploma adjetivo civil citado que impossível é a 

declaração de um fato (união estável), sendo no entanto cabível a 

intervenção jurisdicional em eventuais relações jurídicas que de tal fato 

advieram. Não cabe ao Poder Judiciário a certificação e/ou autenticação 

de fatos jurídicos, conforme quer fazer crer a requerente em sua petição, 

sendo tal mister incumbência dos notários, conforme expressa previsão 

legal contida no artigo 6º, inciso III da lei n.º 8.935, de 18 de Novembro de 

1.994 (Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre 

serviços notariais e de registro). Em relação ao fato cuja declaração se 

requer, vemos que dele emanaram algumas relações jurídicas, tais como a 

comunhão de bens. No entanto, a partilha de bens já fora decidida entre 

as partes e homologada judicialmente, não sendo necessária a 

constatação da existência de união estável como fundamento do pedido, 

declarável ratio decidendi na sentença. Assim, o que se percebe da 

presente ação, no que tange ao seu cunho pedinte declaratório, é que não 

há demonstrado interesse processual. O interesse de agir, ou interesse 

processual, conforme locução utilizada pelo Código de Processo Civil 

(artigo 267, inciso VI, in fine), encontra-se presente quando estão 

demonstradas na postulação da ação a utilidade e a necessidade de um 

pronunciamento jurisdicional. É matéria adjetiva e, malgrado deva sempre 

ser analisada no bojo de uma demanda concreta – posto ser impossível e 

inviável a sua análise em tese – não cinge-se à específica discussão do 

mérito da ação. O interesse processual, neste caso, é o interesse pela 

tutela jurisdicional, é não pelo bem da vida que se pretende. Diante do 

exposto, somente no que tange ao reconhecimento e dissolução da união 

estável, determino que sejam os autores intimados para, no prazo de 15 

(quinze) dias, demonstrarem o interesse processual na referida 

declaração, sob pena de não conhecimento de referido pedido, com 

julgamento sem resolução méritória. Cumpra-se. Água Boa, 9 de janeiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000741-84.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE AMARAL RODRIGUES CHAVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DI RENZO - REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000741-84.2017.8.11.0021 IMPETRANTE: 

HENRIQUE AMARAL RODRIGUES CHAVES Sentença Relatório Tratam-se 

os presentes autos de mandado de segurança impetrado por HENRIQUE 

AMARAL RODRIGUES CHAVES contra ANA DI RENZO, Reitora da 

Universidade do Estado de Mato Grosso. Segundo relatos da inicial, o 

impetrante foi aprovado em primeiro lugar no vestibular para o curso de 

Bacharelado em Ciências Contábeis da Instituição de Ensino 

supramencionada, junto ao Polo de Água Boa-MT. Segue a narrativa no 

sentido de que no cronograma do certame, constou como última 

informação, que o resultado final teria publicação na data de 10.05.2017 e 

que, sem prévia informação no edital de abertura, fora publicado o edital 

complementar nº 03.2017, relatando que o prazo para matrículas em sede 

de primeira chamada seria do dia 15.05.2017 até 24.05.2017, no entanto, 

em decorrência de afazeres pessoais, acabou por perder o prazo da 

primeira chamada, ficando obstado pela instituição, de promover matrícula 

posterior. Devidamente notificada, a autoridade tida por coatora prestou as 

informações que entendeu necessárias. Instado à manifestar-se, o 

Ministério Público pugnou pela não concessão da segurança. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação De proêmio, forçoso destacar as premissas normativas 

que disciplinam a pretensão inicial. Nesse quadro, o art. 5º, inciso LXIX, da 

CF/88, com redação repetida pelo art. 1º da Lei 12.016/2009, enuncia: 

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido 

e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; Em 

complemento, o art. 23 da Lei 12.016/2009 assim dispõe: Art. 23. O direito 

de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento 

e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Da 

norma constitucional extrai-se que o mandando de segurança é 

instrumento apropriado para proteger direito líquido e certo, sem definir, 

entretanto, o sentido e alcance desse termo, incumbindo-se a doutrina e a 

jurisprudência de tal mister. Nessa vereda, a doutrina de Gilmar Ferreira 

Mendes: Como especialização do direito de proteção judicial efetiva, o 
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mandado de segurança destina-se a proteger direito individual ou coletivo 

líquido e certo contra ato ou omissão de autoridade pública não amparado 

por habeas corpus ou habeas data (CF, art. 5º, LXIX e LXX). Pela própria 

definição constitucional, o mandado de segurança tem utilização ampla, 

abrangente de todo e qualquer direito subjetivo público sem proteção 

específica, desde que se logre caracterizar a liquidez e certeza do direito, 

materializada na inquestionabilidade de sua existência, na precisa 

definição de sua extensão e aptidão para ser exercido no momento da 

impetração. No mesmo diapasão, a jurisprudência, como verifica no trecho 

de ementa proveniente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 1. O 

direito líquido e certo a que alude o art. 5o., LXIX da Constituição Federal é 

aquele cuja existência e delimitação são passíveis de demonstração 

documental, não lhe turvando o conceito a sua complexidade ou 

densidade. Dessa forma, deve o impetrante demonstrar, já com a petição 

inicial, no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver 

expungida e comprovar, de plano, os fatos ali suscitados, de modo que 

seja despicienda qualquer dilação probatória, incabível no procedimento da 

ação mandamental. 2. Assim, o Mandado de Segurança é meio processual 

adequado para verificar se a medida impugnativa da autoridade 

administrativa pode ser considerada interruptiva do prazo decadencial 

para o exercício da autotutela, ainda que se tenha de examinar em 

profundidade a prova da sua ocorrência; o que não se admite, no trâmite 

do pedido de segurança, porém, é que essa demonstração se dê no curso 

do feito mandamental; mas se foi feita a demonstração documental e 

prévia da ilegalidade ou do abuso, não há razão jurídica para não se dar 

curso ao pedido de segurança e se decidi-lo segundo os cânones do 

Direito.” (MS 18.554/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 07/02/2014) No caso dos 

autos, vemos que não restara demonstrada a existência de direito líquido e 

certo por parte do impetrante. Isso porque eventual direito perquirido, 

acaso existente, deveria ser devidamente comprovado e, no caso do 

presente mandamus, a prova pré constituída inexiste, conforme 

mencionado na decisão que denegou a tutela provisória. Assim 

entendemos pois o edital nº 01.2017-COVEST, que é o correspondente à 

abertura e regramento do certame com ingresso em 2017/2, 

expressamente, consignou em seus itens “19.1” e “20.1”, que o 

cronograma de matrículas seria objeto de edital complementar, cujas datas 

deverão ser rigorosamente respeitadas: Após a divulgação do resultado 

do Concurso Vestibular terão início as convocações para matrículas que 

serão 19.1 realizadas para o preenchimento das vagas em todos os 

cursos, respeitadas, rigorosamente, as datas previstas divulgadas em 

edital complementar. 20.1 O período letivo 2017/2, bem como, o 

cronograma de matrículas será publicado em Edital Complementar. Ou seja, 

o edital de abertura não é falho quanto a este item, eis que embora não 

tenha especificado data para abertura de matrículas, consignou de forma 

incontroversa que o tal seria objeto de edital complementar, não se 

omitindo à questão, de forma que cumpria ao candidato acompanhar as 

publicações relativas ao certame. Ademais, a indicação do prazo para a 

realização de matrículas em primeira chamada, fora devidamente 

materializada por meio do edital complementar nº 03.2017, conforme 

previsto no edital de abertura. Além disso, ao final de todas as páginas da 

lista de aprovados, há em destaque a advertência de que o cronograma 

de chamadas para matrícula seria divulgado até o dia 12.05.2017, o que 

também fora observado pela Instituição, haja vista que o edital 

complementar 03.2017 data de 12.05.2017. Diante do exposto, pela 

ausência de comprovação da existência de direito líquido e certo, caso é 

de denegação da segurança. Dispositivo Diante do exposto, nos termos 

do artigo 5º, inciso I, parágrafos 5º e 6º da Lei n.º 12.016/2009, DENEGO a 

segurança pleiteada. Por conseguinte, EXTINGO o processo com a 

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

Processo Civil. Sem custas processuais, face a isenção prevista no artigo 

10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso. Honorários 

advocatícios incabíveis na espécie, nos termos das Súmulas n.º 105 do 

Superior Tribunal de Justiça e n.º 512 do Supremo Tribunal Federal. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de janeiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1000350-32.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AGUA BOA - MT 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA MAGALI SAWITZKI OAB - MT21528/O (ADVOGADO)

LARISSA MARTINS HAUSCHILDT OAB - MT21865/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE AGUA BOA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000350-32.2017.8.11.0021 IMPETRANTE: 

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AGUA BOA - MT 

Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de mandado de 

segurança coletivo impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ÁGUA BOA em desfavor de MAURO ROSA DA 

SILVA, Prefeito Municipal de Água Boa. Sustenta o impetrante que teria 

direito líquido e certo ao fornecimento de laudos técnicos para embasar 

pedido dos servidores públicos municipais em relação ao adicional de 

insalubridade. Devidamente notificada, a autoridade tida por coatora 

prestou as informações que entendeu necessárias. Instado à 

manifestar-se, o Ministério Público pugnou pela não concessão da 

segurança. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação De proêmio, forçoso 

destacar as premissas normativas que disciplinam a pretensão inicial. 

Nesse quadro, o art. 5º, inciso LXIX, da CF/88, com redação repetida pelo 

art. 1º da Lei 12.016/2009, enuncia: LXIX - conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 

"habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público; Em complemento, o art. 23 da 

Lei 12.016/2009 assim dispõe: Art. 23. O direito de requerer mandado de 

segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da 

ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Da norma constitucional 

extrai-se que o mandando de segurança é instrumento apropriado para 

proteger direito líquido e certo, sem definir, entretanto, o sentido e alcance 

desse termo, incumbindo-se a doutrina e a jurisprudência de tal mister. 

Nessa vereda, a doutrina de Gilmar Ferreira Mendes: Como especialização 

do direito de proteção judicial efetiva, o mandado de segurança destina-se 

a proteger direito individual ou coletivo líquido e certo contra ato ou 

omissão de autoridade pública não amparado por habeas corpus ou 

habeas data (CF, art. 5º, LXIX e LXX). Pela própria definição 

constitucional, o mandado de segurança tem utilização ampla, abrangente 

de todo e qualquer direito subjetivo público sem proteção específica, 

desde que se logre caracterizar a liquidez e certeza do direito, 

materializada na inquestionabilidade de sua existência, na precisa 

definição de sua extensão e aptidão para ser exercido no momento da 

impetração. No mesmo diapasão, a jurisprudência, como verifica no trecho 

de ementa proveniente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 1. O 

direito líquido e certo a que alude o art. 5o., LXIX da Constituição Federal é 

aquele cuja existência e delimitação são passíveis de demonstração 

documental, não lhe turvando o conceito a sua complexidade ou 

densidade. Dessa forma, deve o impetrante demonstrar, já com a petição 

inicial, no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver 

expungida e comprovar, de plano, os fatos ali suscitados, de modo que 

seja despicienda qualquer dilação probatória, incabível no procedimento da 

ação mandamental. 2. Assim, o Mandado de Segurança é meio processual 

adequado para verificar se a medida impugnativa da autoridade 

administrativa pode ser considerada interruptiva do prazo decadencial 

para o exercício da autotutela, ainda que se tenha de examinar em 

profundidade a prova da sua ocorrência; o que não se admite, no trâmite 

do pedido de segurança, porém, é que essa demonstração se dê no curso 

do feito mandamental; mas se foi feita a demonstração documental e 

prévia da ilegalidade ou do abuso, não há razão jurídica para não se dar 

curso ao pedido de segurança e se decidi-lo segundo os cânones do 

Direito.” (MS 18.554/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 07/02/2014) No caso dos 

autos, vemos que não restara demonstrada a existência de direito líquido e 

certo por parte do impetrante. Isso porque eventual direito perquirido, 
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acaso existente, deveria ser devidamente comprovado e, no caso do 

presente mandamus, a prova pré constituída inexiste, conforme 

mencionado na decisão que denegou a tutela provisória. Diante do 

exposto, pela ausência de comprovação da existência de direito líquido e 

certo, caso é de denegação da segurança. Dispositivo Diante do exposto, 

nos termos do artigo 5º, inciso I, parágrafos 5º e 6º da Lei n.º 

12.016/2009, DENEGO a segurança pleiteada. Por conseguinte, EXTINGO o 

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

Código de Processo Civil. Sem custas processuais, face a isenção 

prevista no artigo 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

Honorários advocatícios incabíveis na espécie, nos termos das Súmulas 

n.º 105 do Superior Tribunal de Justiça e n.º 512 do Supremo Tribunal 

Federal. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de janeiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001285-72.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001285-72.2017.8.11.0021 REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Trata-se o 

presente de embargos de declaração ajuizados pela parte em razão da 

sentença proferida nos presentes autos. Conforme expressa dicção legal 

aposta no artigo 494, inciso II do Código de Processo Civil, após publicada 

a sentença – que no presente caso, conforme salientado no próprio 

provimento, deu-se com a inclusão de seus termos no sistema 

informatizado APOLO/TJMT – somente pode o juiz alterá-la - quando não 

for para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo - por meio de 

embargos de declaração. Vê-se que os embargos tem o condão de, 

eventualmente e em razão de seu possível efeito infringente, modificar a 

sentença. No entanto, o mesmo regramento de regência citado, em seu 

artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. Isso 

porque, conforme constara na sentença, houvera o cancelamento da 

distribuição, e não julgamento típico sem resolução meritória. Assim, não 

há falar em honorários advocatícios em referida espécie. Eventual 

entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional de piso 

somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de jurisdição 

superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional qualquer vício 

que macule o provimento exarado, recebo os embargos – por tempestivos 

– e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos termos do artigo 

1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes em 

honorários advocatícios na presente fase processual, eis que incabíveis. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de janeiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000558-16.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AGUA BOA - MT 

(IMPETRANTE)

GILVAN CHAVES DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000558-16.2017.8.11.0021 IMPETRANTE: GILVAN 

CHAVES DOS SANTOS, SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE AGUA BOA - MT Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de mandado de segurança ajuizado por GILVAN CHAVES 

DOS SANTOS em desfavor de MAURO ROSA DA SILVA, Prefeito 

Municipal da Cidade de Água Boa. Aduz o impetrante que teria direito 

líquido e certo de afastamento remunerado para o exercício de atividade 

de dirigente sindical. Devidamente notificada, a autoridade tida por coatora 

prestou as informações que entendeu necessárias. Instado à 

manifestar-se, o Ministério Público pugnou pela não concessão da 

segurança. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação De proêmio, forçoso 

destacar as premissas normativas que disciplinam a pretensão inicial. 

Nesse quadro, o art. 5º, inciso LXIX, da CF/88, com redação repetida pelo 

art. 1º da Lei 12.016/2009, enuncia: LXIX - conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 

"habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público; Em complemento, o art. 23 da 

Lei 12.016/2009 assim dispõe: Art. 23. O direito de requerer mandado de 

segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da 

ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Da norma constitucional 

extrai-se que o mandando de segurança é instrumento apropriado para 

proteger direito líquido e certo, sem definir, entretanto, o sentido e alcance 

desse termo, incumbindo-se a doutrina e a jurisprudência de tal mister. 

Nessa vereda, a doutrina de Gilmar Ferreira Mendes: Como especialização 

do direito de proteção judicial efetiva, o mandado de segurança destina-se 

a proteger direito individual ou coletivo líquido e certo contra ato ou 

omissão de autoridade pública não amparado por habeas corpus ou 

habeas data (CF, art. 5º, LXIX e LXX). Pela própria definição 

constitucional, o mandado de segurança tem utilização ampla, abrangente 

de todo e qualquer direito subjetivo público sem proteção específica, 

desde que se logre caracterizar a liquidez e certeza do direito, 

materializada na inquestionabilidade de sua existência, na precisa 

definição de sua extensão e aptidão para ser exercido no momento da 

impetração. No mesmo diapasão, a jurisprudência, como verifica no trecho 

de ementa proveniente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 1. O 

direito líquido e certo a que alude o art. 5o., LXIX da Constituição Federal é 

aquele cuja existência e delimitação são passíveis de demonstração 

documental, não lhe turvando o conceito a sua complexidade ou 

densidade. Dessa forma, deve o impetrante demonstrar, já com a petição 

inicial, no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver 

expungida e comprovar, de plano, os fatos ali suscitados, de modo que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 86 de 1071



seja despicienda qualquer dilação probatória, incabível no procedimento da 

ação mandamental. 2. Assim, o Mandado de Segurança é meio processual 

adequado para verificar se a medida impugnativa da autoridade 

administrativa pode ser considerada interruptiva do prazo decadencial 

para o exercício da autotutela, ainda que se tenha de examinar em 

profundidade a prova da sua ocorrência; o que não se admite, no trâmite 

do pedido de segurança, porém, é que essa demonstração se dê no curso 

do feito mandamental; mas se foi feita a demonstração documental e 

prévia da ilegalidade ou do abuso, não há razão jurídica para não se dar 

curso ao pedido de segurança e se decidi-lo segundo os cânones do 

Direito.” (MS 18.554/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 07/02/2014) No caso dos 

autos, vemos que não restara demonstrada a existência de direito líquido e 

certo por parte do impetrante. Isso porque, diferentemente do alegado pelo 

impetrante, o registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego – 

MTE é requisito necessário para que possa ele adquirir personalidade 

sindical, sendo que somente esta permite que o indivíduo que o preside 

seja afastado de suas funções. Malgrado sejamos cônscios que o 

sindicato adquire personalidade jurídica com o registro no Cartório de 

Registro de Pessoas Jurídicas, o fato é que, mantendo somente o referido 

registro, não passa o sindicato de uma mera pessoa jurídica. Se 

pensássemos diferente, fácil seria a criação de inúmeros sindicatos no 

âmbito municipal, cada qual com uma representatividade específica (Ex.: 

“sindicato dos servidores municipais da área da saúde”, “sindicato das 

servidoras públicas municipais”, “sindicato dos servidores públicos 

municipais jovens”, e por aí vai), somente para permitir diversos 

afastamentos remunerados, em prejuízo ao erário. No caso dos autos, a 

situação ainda é mais clara, eis que a revogação da licença não decorrera 

de ato arbitrário, eis que ambos os impetrantes foram anteriormente 

notificados para a apresentação do devido registro sindical, o que não 

ocorrera. Diante do exposto, pela ausência de comprovação da existência 

de direito líquido e certo, caso é de denegação da segurança. Dispositivo 

Diante do exposto, nos termos do artigo 5º, inciso I, parágrafos 5º e 6º da 

Lei n.º 12.016/2009, DENEGO a segurança pleiteada. Por conseguinte, 

EXTINGO o processo com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais, face a 

isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, nos termos das 

Súmulas n.º 105 do Superior Tribunal de Justiça e n.º 512 do Supremo 

Tribunal Federal. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de janeiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000558-16.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AGUA BOA - MT 

(IMPETRANTE)

GILVAN CHAVES DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000558-16.2017.8.11.0021 IMPETRANTE: GILVAN 

CHAVES DOS SANTOS, SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE AGUA BOA - MT Sentença Relatório Tratam-se os 

presentes autos de mandado de segurança ajuizado por GILVAN CHAVES 

DOS SANTOS em desfavor de MAURO ROSA DA SILVA, Prefeito 

Municipal da Cidade de Água Boa. Aduz o impetrante que teria direito 

líquido e certo de afastamento remunerado para o exercício de atividade 

de dirigente sindical. Devidamente notificada, a autoridade tida por coatora 

prestou as informações que entendeu necessárias. Instado à 

manifestar-se, o Ministério Público pugnou pela não concessão da 

segurança. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação De proêmio, forçoso 

destacar as premissas normativas que disciplinam a pretensão inicial. 

Nesse quadro, o art. 5º, inciso LXIX, da CF/88, com redação repetida pelo 

art. 1º da Lei 12.016/2009, enuncia: LXIX - conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 

"habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público; Em complemento, o art. 23 da 

Lei 12.016/2009 assim dispõe: Art. 23. O direito de requerer mandado de 

segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da 

ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Da norma constitucional 

extrai-se que o mandando de segurança é instrumento apropriado para 

proteger direito líquido e certo, sem definir, entretanto, o sentido e alcance 

desse termo, incumbindo-se a doutrina e a jurisprudência de tal mister. 

Nessa vereda, a doutrina de Gilmar Ferreira Mendes: Como especialização 

do direito de proteção judicial efetiva, o mandado de segurança destina-se 

a proteger direito individual ou coletivo líquido e certo contra ato ou 

omissão de autoridade pública não amparado por habeas corpus ou 

habeas data (CF, art. 5º, LXIX e LXX). Pela própria definição 

constitucional, o mandado de segurança tem utilização ampla, abrangente 

de todo e qualquer direito subjetivo público sem proteção específica, 

desde que se logre caracterizar a liquidez e certeza do direito, 

materializada na inquestionabilidade de sua existência, na precisa 

definição de sua extensão e aptidão para ser exercido no momento da 

impetração. No mesmo diapasão, a jurisprudência, como verifica no trecho 

de ementa proveniente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 1. O 

direito líquido e certo a que alude o art. 5o., LXIX da Constituição Federal é 

aquele cuja existência e delimitação são passíveis de demonstração 

documental, não lhe turvando o conceito a sua complexidade ou 

densidade. Dessa forma, deve o impetrante demonstrar, já com a petição 

inicial, no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver 

expungida e comprovar, de plano, os fatos ali suscitados, de modo que 

seja despicienda qualquer dilação probatória, incabível no procedimento da 

ação mandamental. 2. Assim, o Mandado de Segurança é meio processual 

adequado para verificar se a medida impugnativa da autoridade 

administrativa pode ser considerada interruptiva do prazo decadencial 

para o exercício da autotutela, ainda que se tenha de examinar em 

profundidade a prova da sua ocorrência; o que não se admite, no trâmite 

do pedido de segurança, porém, é que essa demonstração se dê no curso 

do feito mandamental; mas se foi feita a demonstração documental e 

prévia da ilegalidade ou do abuso, não há razão jurídica para não se dar 

curso ao pedido de segurança e se decidi-lo segundo os cânones do 

Direito.” (MS 18.554/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 07/02/2014) No caso dos 

autos, vemos que não restara demonstrada a existência de direito líquido e 

certo por parte do impetrante. Isso porque, diferentemente do alegado pelo 

impetrante, o registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego – 

MTE é requisito necessário para que possa ele adquirir personalidade 

sindical, sendo que somente esta permite que o indivíduo que o preside 

seja afastado de suas funções. Malgrado sejamos cônscios que o 

sindicato adquire personalidade jurídica com o registro no Cartório de 

Registro de Pessoas Jurídicas, o fato é que, mantendo somente o referido 

registro, não passa o sindicato de uma mera pessoa jurídica. Se 

pensássemos diferente, fácil seria a criação de inúmeros sindicatos no 

âmbito municipal, cada qual com uma representatividade específica (Ex.: 

“sindicato dos servidores municipais da área da saúde”, “sindicato das 

servidoras públicas municipais”, “sindicato dos servidores públicos 

municipais jovens”, e por aí vai), somente para permitir diversos 

afastamentos remunerados, em prejuízo ao erário. No caso dos autos, a 

situação ainda é mais clara, eis que a revogação da licença não decorrera 

de ato arbitrário, eis que ambos os impetrantes foram anteriormente 

notificados para a apresentação do devido registro sindical, o que não 

ocorrera. Diante do exposto, pela ausência de comprovação da existência 

de direito líquido e certo, caso é de denegação da segurança. Dispositivo 

Diante do exposto, nos termos do artigo 5º, inciso I, parágrafos 5º e 6º da 

Lei n.º 12.016/2009, DENEGO a segurança pleiteada. Por conseguinte, 

EXTINGO o processo com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais, face a 

isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, nos termos das 

Súmulas n.º 105 do Superior Tribunal de Justiça e n.º 512 do Supremo 

Tribunal Federal. Considerando que a presente comarca é servida por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 87 de 1071



bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de janeiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001562-88.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSI EHOMO WE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001562-88.2017.8.11.0021 REQUERENTE: TSI 

EHOMO WE O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê 

expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao ID 11271764, que a parte demonstrou 

documentalmente a quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais 

resta a fazer no presente processo a não ser declarar a sua extinção. 

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Considerando que o advogado peticionante detém poderes específicos 

para receber, defiro a expedição de alvará conforme postulado no ID 

11295658. Segue, anexo, o extrato do alvará. Intime-se e, após, 

independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Água Boa, 16 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001989-85.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ULISSES CASTELO GOMES DA SILVEIRA (EXECUTADO)

KEILA ROCHA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001989-85.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU Estando o feito, aparentemente, 

em conformidade com o artigo 783 da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 

2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente apresentado-se 

como o credor à quem a lei confere o título executivo (artigo 778 caput), 

cite-se o executado, nos termos do artigo 238 caput do diploma referido, 

para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do executado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 827, parágrafo 1º) 

ou, se for o caso, a apresentação de embargos à execução no prazo de 

15 (quinze) dias (artigo 915 caput). O termo inicial para o pagamento será 

aquele previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação), 

enquanto o termo inicial para a apresentação dos embargos será o do 

artigo 231 do Código de Processo Civil, excluído, no presente caso, a 

benesse do artigo 229 do diploma citado. Acaso intencione o executado 

apresentar embargos à execução, deverá fazê-lo por meio de distribuição 

por dependência ao presente feito, o qual será autuado em apartado, 

devendo a resistência ser instruída com cópias das peças processuais 

relevantes. Fixo desde já os honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) do montante do débito, a par do que preceitua o artigo 827 

do Código de Processo Civil, patamar este que será reduzido pela metade 

no caso de tempestivo e integral pagamento (artigo 827, parágrafo 1º) ou 

elevado até o montante de 20% (vinte por cento) no caso de rejeição dos 

embargos ou se houver significativa dificuldade no atingimento da 

finalidade do procedimento, considerando para tal o trabalho realizado pelo 

causídico representante do exequente. Não sendo verificado nos autos o 

recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática dos atos 

determinados na presente decisão, e considerando que, de acordo com o 

artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da parte antecipar o 

pagamento das despesas de atos por si requeridos, determino que seja o 

requerente intimado da presente decisão, salientado que, se houver 

necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça e não for o 

requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá comprovar nos 

autos o recolhimento das custas no prazo descrito no artigo 218, 

parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não expedição do 

mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os 

parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016, sendo que em relação aos processos 

distribuídos por meio do sistema PJE, o campo “número identificador” deve 

ser preenchido com a numeração que convencionou-se chamar de 

“máscara do processo”, que corresponde aos 03 (três) números antes do 

dígito, acompanhado dos 02 (dois) números posteriores, sendo que o 

parâmetro é o número único do processo (Ex.: no processo n.º 

1000123-45.2017.811.0021, o número identificador seria 12345). 

Cumpra-se. Água Boa, 19 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002017-53.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DEODATO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1002017-53.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

DEODATO RODRIGUES DA SILVA Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar/completar a inicial, trazendo aos autos a 

demonstração de prévio requerimento administrativo junto a uma agência 

do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, sob pena de extinção sem 

resolução de mérito. Inicialmente, cumpre-me registrar que de acordo com 

o art. 320, do Código de Processo Civil, a petição inicial deve ser instruída 

com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Nesse passo e 

considerando que não consta dos autos a demonstração de prévio 

requerimento administrativo junto a uma Agência do instituto Nacional de 

Seguridade Nacional, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial com devendo suprir a juntada 

supramencionada, sob pena de lhe ser aplicada a penalidade do art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Água Boa, 8 de 

janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito em substituição

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000451-69.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALTON DE JESUS DE SOUSA BORJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000451-69.2017.8.11.0021 AUTOR: VALTON DE 

JESUS DE SOUSA BORJES Considerando a necessidade de readequação 

da pauta de audiências, redesigno a audiência anteriormente agendada 

para o dia 14.03.2018 às 12h00min (MT), consignando as demais 

deliberações contidas na decisão de ID n. 10998013. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 15 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000529-63.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADELZINA PEREIRA BERNARDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YDIARA GONCALVES DAS NEVES OAB - GO0033477A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000529-63.2017.8.11.0021 AUTOR: ADELZINA 

PEREIRA BERNARDO Considerando a necessidade de readequação da 

pauta de audiências, redesigno a audiência anteriormente agendada para 

o dia 14.03.2018 às 12h20min (MT), consignando as demais deliberações 

contidas na decisão de ID n. 10999440. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 

15 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000453-39.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES FERRARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000453-39.2017.8.11.0021 AUTOR: LOURDES 

FERRARI Considerando a necessidade de readequação da pauta de 

audiências, redesigno a audiência anteriormente agendada para o dia 

14.03.2018 às 12h40min (MT), consignando as demais deliberações 

contidas na decisão de ID n. 10999634. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 

15 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000656-98.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR JESUS BARBOZA OAB - MT0010753S (ADVOGADO)

CELSO MARTIN SPOHR OAB - MT2376/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000656-98.2017.8.11.0021 AUTOR: ADONIAS 

PEREIRA DA SILVA Considerando a necessidade de readequação da 

pauta de audiências, redesigno a audiência anteriormente agendada para 

o dia 14.03.2018 às 13h00min (MT), consignando as demais deliberações 

contidas na decisão de ID n. 10999844. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 

15 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000640-47.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVALDA FERREIRA DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000640-47.2017.8.11.0021 AUTOR: FLORISVALDA 

FERREIRA DE SANTANA Considerando a necessidade de readequação da 

pauta de audiências, redesigno a audiência anteriormente agendada para 

o dia 14.03.2018 às 13h20min (MT), consignando as demais deliberações 

contidas na decisão de ID n. 10998538. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 

15 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000814-56.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JOAO STEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000814-56.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

CLAUDIO JOAO STEIN Considerando a necessidade de readequação da 

pauta de audiências, redesigno a audiência anteriormente agendada para 

o dia 14.03.2018 às 13h40min (MT), consignando as demais deliberações 

contidas na decisão de ID n. 10998907. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 

15 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000518-34.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO FELIPE BOTH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000518-34.2017.8.11.0021 AUTOR: ALFREDO 

FELIPE BOTH Considerando a necessidade de readequação da pauta de 

audiências, redesigno a audiência anteriormente agendada para o dia 

14.03.2018 às 14h00min (MT), consignando as demais deliberações 

contidas na decisão de ID n. 10999199. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 

15 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001081-28.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEMIAS BATISTA PEREIRA OAB - MT0004544A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001081-28.2017.8.11.0021 AUTOR: TARCISIO 

RODRIGUES DE SOUSA Considerando a necessidade de readequação da 

pauta de audiências, redesigno a audiência anteriormente agendada para 

o dia 14.03.2018 às 14h20min (MT), consignando as demais deliberações 

contidas na decisão de ID n. 1100500. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 

15 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000303-58.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FLORENTINO ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000303-58.2017.8.11.0021 AUTOR: JOAQUIM 

FLORENTINO ROCHA Considerando a necessidade de readequação da 

pauta de audiências, redesigno a audiência anteriormente agendada para 

o dia 14.03.2018 às 14h40min (MT), consignando as demais deliberações 

contidas na decisão de ID n. 11000158. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 

15 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000799-87.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ALEXANDRE LOSS ZMIJEVSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILEIA APARECIDA PALUDO OAB - SC23468 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZETE MIRANDA CUNHA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, fornecer meios ou efetuar o pagamento da diligência do(a) 

Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 014/2016 deste Juízo, para 

cumprimento do mandado de Citação/Intimação da Audiência, cuja guia 

para recolhimento encontra-se no portal do Tribunal deste estado 

(www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de diligências, item Emissão 

de Guia de Diligência, comprovando o recolhimento com a juntada do 

comprovante do depósito nos autos.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001880-71.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILTON BATISTA DO BONFIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001880-71.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 1) Inicialmente, 

Certifique-se a autenticidade da decisão proferida pelo Juízo da 1º Vara 

Cível da Comarca de Porto Nacional-TO. 2)Rodobens Administradora de 

Consórcios LTDA requereu busca e apreensão em face de Adailton 

Batista do Bonfim visando retomar a posse de bem que lhe foi alienado 

fiduciariamente, diante do inadimplemento das prestações ajustadas. 

3)Nestes autos, visa o requerente o cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, uma vez que o veículo objeto fora localizado, 

extrajudicialmente, no município de Água Boa/MT, fazendo-o com fulcro no 

advento da recente Lei n. 13.043/2014, a qual acrescentou o § 12º ao 

artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, permitindo-se a apreensão do bem 

localizado em outra comarca por meio do requerimento, com a juntada da 

petição inicial e decisão liminar da ação originária. Assim, preenchidos os 

requisitos, Determino a expedição do mandado de busca e apreensão do 

bem indicado na decisão proferida pelo Juízo Deprecante que concedeu a 

apreensão do veículo, conforme documentação juntada à peça inicial, 

devendo ser depositado em mão do representante legal da empresa 

requerente 4)Defiro desde já os benefícios constantes do artigo 212, § 2º 

do Código de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a 

prerrogativa § 1.º do artigo 846 do mesmo diploma legal, devendo para 

tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, 

inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo necessário. 5)Em seguida, 

Oficie-se ao Juízo de origem consignando a realização deste ato e 

encaminhando cópia da certidão do Sr. Oficial de Justiça e demais 

documentos necessários. 6)Após, Arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 11 de janeiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001101-19.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Milton Gianluppi (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Dilmar Gianluppi (RÉU)

VILMAR GIANLUPPI (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001101-19.2017.8.11.0021 AUTOR: MILTON 

GIANLUPPI, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Intime-se o Município de Água Boa para que no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas promova o acolhimento institucional do idoso na casa de 

repouso do Município de Rondonópolis-MT, conforme petição apresentada 

em ID 11229436, promovendo o pagamento dos custos excedentes até 

regularização do benefício previdenciário do autor. Caso não seja possível 

o acolhimento do idoso na instituição indicada acima, determino que o 

Município de Água Boa promova o acolhimento do idoso em qualquer 

instituição com vaga disponível, observando-se as indicações feitas em 

petição (9832025). Cumpra-se. Água Boa, 12 de janeiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1002013-16.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MITSUCO SHINKAI (REQUERENTE)

MASSAYUKI SHINKAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIYOMORI ANDRE GALVAO MORI OAB - SP170258 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO HATSUMI SHINKAI (REQUERIDO)

MARIA CECILIA FERRACINI SHINKAI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1002013-16.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

MASSAYUKI SHINKAI, MITSUCO SHINKAI Com fundamento no artigo 728, II 

do Código de Processo Civil, Intimem-se os requeridos para manifestarem, 

caso queiram, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, venham os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de janeiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000004-47.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA E LAGARES LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA FERNANDES RIBEIRO OAB - GO35015 (ADVOGADO)

MUNIEL AUGUSTO SILVA VIEIRA OAB - GO38077 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DUDNEY SANDRA PFOST (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000004-47.2018.8.11.0021 AUTOR: FERREIRA E 

LAGARES LTDA - EPP Não sendo caso, ad initium, de indeferimento da 

petição inicial ou improcedência liminar do pedido, eis que há nos autos 

prova escrita sem eficácia de título executivo (artigo 700 caput), determino 

a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, nos termos do artigo 

701 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil). Tratando-se o objeto da demanda de matéria que, malgrado admita a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), deixo de designar audiência de conciliação/mediação, eis que detém 

o presente feito procedimento específico na legislação processual (Seção 

X, Capítulo XI do Código de Processo Civil). Conforme exige o artigo 250, 

inciso II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a ordem 

tem como finalidade o cumprimento da obrigação no prazo de 15 (quinze) 

dias ou, se for o caso, a apresentação de embargos monitórios no mesmo 

prazo e independentemente da segurança do juízo, podendo estes se 

fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento 

comum (artigo 702, parágrafo 1º). O termo inicial para o pagamento será, 

analogicamente, aquele previsto no artigo 829 caput (quinze dias à partir 

da intimação do mandado), enquanto o termo inicial para a apresentação 

dos embargos será o do artigo 231 do Código de Processo Civil, excluído, 

no presente caso, a benesse do artigo 229 do diploma citado. Acaso 

intencione o executado apresentar embargos monitórios, deverá fazê-lo 
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por meio de protocolamento incidental no presente feito, eis que não serão 

eles autuados em apartado, exceto se os embargos versarem sobre 

somente parte do pedido (artigo 702, parágrafo 7º). Fixo desde já os 

honorários advocatícios no valor de 5% (cinco por cento) do montante do 

débito, a par do que preceitua o artigo 701 in fine do Código de Processo 

Civil, ficando ainda o réu isento do pagamento das custas processuais 

acaso cumpra o mandado no prazo (artigo 701, paragrafo 1º). Não 

havendo pagamento, fica excluída a benesse de minoração dos 

honorários conforme determinado, devendo tais serem arbitrados ao final 

da ação. Conforme preconiza o artigo 701, parágrafo 2º, constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos no prazo legal. Não sendo verificado nos autos o recolhimento 

das custas do oficial de justiça para a prática dos atos determinados na 

presente decisão, e considerando que, de acordo com o artigo 82 caput 

do Código de Processo Civil, é dever da parte antecipar o pagamento das 

despesas de atos por si requeridos, determino que seja o requerente 

intimado da presente decisão, salientado que, se houver necessidade da 

prática de ato por meio de oficial de justiça e não for o requerente 

beneficiário da gratuidade judiciária, deverá comprovar nos autos o 

recolhimento das custas no prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do 

Código de Processo Civil, sob pena de não expedição do mandado e 

extinção do processo nos termos do artigo 290 caput do Código de 

Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o 

seu cálculo encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da 

Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril 

de 2016, sendo que em relação aos processos distribuídos por meio do 

sistema PJE, o campo “número identificador” deve ser preenchido com a 

numeração que convencionou-se chamar de “máscara do processo”, que 

corresponde aos 03 (três) números antes do dígito, acompanhado dos 02 

(dois) números posteriores, sendo que o parâmetro é o número único do 

processo (Ex.: no processo n.º 1000123-45.2017.811.0021, o número 

identificador seria 12345). Cumpra-se. Água Boa, 16 de janeiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000064-20.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ALBUQUERQUE DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA RIBEIRO DE SOUSA NUNES OAB - MT0021708A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000064-20.2018.8.11.0021 AUTOR: BRUNA 

ALBUQUERQUE DE MOURA Considerando que o endereçamento da 

petição inicial indica órgão julgador distinto, este Juízo declara-se 

incompetente para a apreciação do presente processo. Nesse quadro, 

determino a redistribuição deste processo para o Juizado Especial Cível 

desta Comarca, promovendo-se as baixas necessárias. Cumpra-se. Água 

Boa, 17 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1027217 Nr: 7735-48.2017.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvania Pereira Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 1027217 (7735-48.2017.811.0021)

1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, estando isento do 

recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça 

gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública 

e outros com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, sendo desnecessária a intimação dos patronos das partes, 

nos termos da Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

Água Boa, 18 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 103247 Nr: 4299-52.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Florentina Gomes da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.Intime-se as 

partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua 

titularidade.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 36332 Nr: 933-44.2011.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacinto Alves Sobrinho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.Água Boa, 18 de dezembro 

de 2017._______________________________Alexandre Meinberg 

CeroyJuiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 90326 Nr: 264-83.2014.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Barbosa de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:11283A 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.Intime-se as 

partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua 

titularidade.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1026866 Nr: 7480-90.2017.811.0021

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Smaniotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtel Tecnologia e Serviços S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A, Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - 

OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Gonçalves de 

Toledo - OAB:76713/MG, Cleto Luiz de Lima - OAB:107508/MG

 Referência: Autos n.º 1026866 (7480-90.2017.811.0021)

 Da análise da peça inicial e de seus documentos verifica-se que a autora 

não informou e juntou o pagamento das custas e despesas processuais.

Dessa forma, Intime-se a autora para efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, venham os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Água Boa, 15 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1027115 Nr: 7664-46.2017.811.0021

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Verde Insumos Agrícolas - Emerson Rodrigueiro & 

Cia. Ltda., Emerson Rodrigueiro, Juliana Jurassi Rodrigueiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Microbiol Industria e Comércio Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:13985/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia da Costa Ferreira - 

OAB:163.783/SP

 Referência: Autos n.º 1027115 (7664-46.2017.811.0021)

 Diante do pedido de gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, §2º 

do CPC1, INTIMEM-SE os embargantes por meio de seu advogado (DJE) 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrem os pressupostos para 

a concessão do benefício, sob pena de indeferimento do pedido.

 Após, remeta-se os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Água Boa, 18 de dezembro de 2017

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 18518 Nr: 1663-94.2007.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rivelino Alves Ramalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Trânsito de Mato 

Grosso - DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B, Vanderlei Martins de Oliveira Junior - 

OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Eugênio Araújo - 

OAB:6670, Francisval Dias Mendes - OAB:3563, João Jorge Alves 

Araújo - OAB:5252, Laura Amaral Vilela - OAB:9303, Leandro Alves 

Martins Jacarandá - OAB:10.827, Mário Márcio de Lara Soriano - 

OAB:3.946/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Arquivem-se os autos.Água Boa, 18 de 

dezembro de 2017._______________________________Alexandre 

Meinberg CeroyJuiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 86463 Nr: 960-56.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Olivio Pessini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, no 

entanto, por uma oportunidade, ação esta que deverá ser perfeita por 

meio do sistema informatizado BACENJUD.Requisitado o bloqueio, 

determino que permaneçam os autos no gabinete até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras, conforme determinação inserta 

no item 2.19.1.3 da CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já 

encontrando-se o feito conclusos, determino que seja imediatamente 

deliberada a continuidade do procedimento.Efetivado o bloqueio 

excessivo, determino que seja ele liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, nos termos do artigo 854, parágrafo 1º do Código de Processo 

C i v i l . C u m p r a - s e . Á g u a  B o a ,  2 8  d e  n o v e m b r o  d e 

2017._______________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz 

de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 86463 Nr: 960-56.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Olivio Pessini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 86463 (960-56.2013.811.0021)

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

Sendo assim, intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 

05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

arquivamento.

Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

Água Boa, 18 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87082 Nr: 1562-47.2013.811.0021

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVBdS, LdCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 87082 (1562-47.2013.811.0021)

Compulsando os autos verifica-se que a parte exequente em petição de fl. 

60 requereu nova tentativa de penhora de ativos financeiros via Bacenjud, 

tendo em vista que o executado estabeleceu novos vínculos 

empregatícios.

 Assim, diante de tais considerações, vemos que nenhum óbice há para a 

consecução da penhora da maneira como foi requisitada, motivo pelo qual 

o pleito merece deferimento.

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, no 

entanto, por uma oportunidade, ação esta que deverá ser perfeita por 

meio do sistema informatizado BACENJUD.

 Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos no gabinete 

até que se processe a ordem perante as instituições financeiras, 

conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da CNGCJ/MT.

 Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito conclusos, 

determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento.

 Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele liberado no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil.

Em tempo, Intime-se a parte exequente para que no prazo de 10 (dez) dias 

manifeste sobre a certidão exarada à fl. 65, requerendo o que entender de 

direito ao deslinde do feito.

 Cumpra-se.

Água Boa, 27 de novembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87950 Nr: 2385-21.2013.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Super Machado Comercio de Produtos 

Alimenticios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Graziela Martins Porto 

- OAB:12.579 MT

 Diante do exposto, determino, a partir da data do requerimento, a 

suspensão do presente feito pelo prazo postulado pelo 

exequente.Proceda à Secretaria a anotação sistêmica de tal suspensão e 

o seu prazo.Transcorrido o prazo sem manifestação, independentemente 

de nova deliberação, intime-se o exequente para manifestar-se.Após a 

intimação do exequente, não sendo nada requerido no prazo de 10 (dez) 

dias, determino, por analogia ao artigo 40, parágrafo 2º da lei n.º 6.830/90, 

o arquivamento (arquivo definitivo) dos autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Cumpra-se.Água Boa, 15 de dezembro 

de 2017_______________________________Alexandre Meinberg 

CeroyJuiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100437 Nr: 2476-43.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Ensino de Água Boa Ltda - 

Cooperensino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelma Coelho Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Coletti Guimarães 

Rosa - OAB:OAB/SP 137.127, Luciana Almeida Ribeiro - 

OAB:7228-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 100437 (3969-84.2017.811.0021)

Conforme demonstra o extrato retro juntado, o bloqueio de ativos 

financeiros por meio do BACENJUD restou exitoso.

Sendo assim, intime-se o requerido, mediante carga dos autos, para 

analogicamente, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) dias que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou;

II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Sendo arguida pelo requerido qualquer das alegações supramencionadas, 

intime-se o autor para se manifestar em 05 (cinco) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Água Boa, 18 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 112263 Nr: 3786-50.2016.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques Martins Cabral

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

Avila - OAB:5367/MT, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Bruno Barroso - 

OAB:OAB/GO 21.342

 Diante do cancelamento dos alvarás expedidos anteriormente, os quais 

constaram instituição bancária diversa do pleito devolutivo, determinei, na 

data de hoje, a expedição de novo alvará em relação à conta judicial n.º 

3400109302176.

 No entanto, em relação à conta n.º 4600107139600, verifica-se que, 

malgrado tenha o alvará sido cancelado, não constam valores (conforme 

extrato anexo).

 Diante do exposto, determino que seja oficiado o Departamento de 

Depósitos Judiciais do TJMT para que corrija referida anomalia.

 Após, venham-me novamente conclusos para a expedição do segundo 

alvará.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1026120 Nr: 6964-70.2017.811.0021

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE MENDEL ROSSI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Convale Industria e Comércio de Móveis Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A, Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - 

OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 1026120 (6964-70.2017.811.0021)

 Da análise da peça inicial e de seus documentos verifica-se que a autora 

não informou e juntou o pagamento das custas e despesas processuais.

Dessa forma, Intime-se a autora para efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, venham os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Água Boa, 15 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 20367 Nr: 3425-48.2007.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Lopes Carvalho
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.Intime-se as 

partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua 

titularidade.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31580 Nr: 580-38.2010.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: U-FN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NeCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos autos. 

Determino que o prazo prescricional do presente feito seja suspenso pelo 

período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão da execução, 

devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de tal 

determinação. Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos autos 

à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, conforme 

preconiza o artigo 40, parágrafo 3º da lei n.º Lei n.º 6.830/90. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT. 

Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água 

Boa, 15 de dezembro de 2017. _______________________________ 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito em substituição

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 32487 Nr: 1492-35.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaci Teixeira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nova Nazaré/MT

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Município de 

Nova Nazaré/MT - OAB:, Rodrigo de Oliveira Ramos - OAB:20299-A

 Referência: Autos n.º 32487 (1492-35.2010.811.0021)

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita.

 No caso dos autos, percebe-se pela documentação encartada aos autos 

que já houvera o pagamento do Precatório/Requisição de Pequeno Valor.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Diante do adimplemento, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

Água Boa, 15 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87082 Nr: 1562-47.2013.811.0021

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVBdS, LdCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 87082 (1562-47.2013.811.0021)

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

Sendo assim, intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 

05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

arquivamento.

Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

Água Boa, 18 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87859 Nr: 2296-95.2013.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanguarda Mineração e Comércio Ltda., 

Yssuyuki Nakano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, no 

entanto, por uma oportunidade, ação esta que deverá ser perfeita por 

meio do sistema informatizado BACENJUD.Requisitado o bloqueio, 

determino que permaneçam os autos no gabinete até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras, conforme determinação inserta 

no item 2.19.1.3 da CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já 

encontrando-se o feito conclusos, determino que seja imediatamente 

deliberada a continuidade do procedimento.Efetivado o bloqueio 

excessivo, determino que seja ele liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, nos termos do artigo 854, parágrafo 1º do Código de Processo 

C i v i l . C u m p r a - s e . Á g u a  B o a ,  2 8  d e  n o v e m b r o  d e 

2017._______________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz 

de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87859 Nr: 2296-95.2013.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanguarda Mineração e Comércio Ltda., 

Yssuyuki Nakano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 87859 (2296-95.2013.811.0021)

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

Sendo assim, intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 

05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

arquivamento.

Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, 

voltem-me conclusos.
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Cumpra-se.

Água Boa, 18 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 89451 Nr: 3784-85.2013.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldemi Lourenço Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi Móvel S/A, Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Greice Kelly Varela Silveira - OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-MT.

 Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

acerca da petição de fls. 259 e seguintes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 92753 Nr: 2134-66.2014.811.0021

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heinz Wilsmann

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

OAB:OAB/MT 20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 92753 (2134-66.2014.811.0021)

 Deixo de deferir o pedido à fl. 51, por ser ônus da parte diligenciar no 

sentido de localizar o endereço da parte adversa.

 Já tornara-se comum, nos dias de hoje, quererem as partes transferir ao 

Poder Judiciário uma incumbência que somente a elas pertence.

 O acolhimento de pleitos de tal natureza é uma das grandes causas do 

conhecido congestionamento processual e ineficácia do princípio 

constitucional da razoável duração do processo.

 In casu, verifica-se que a parte intenciona diligências tendentes a trazer 

aos autos informações que integram o típico ato processual de 

postulação, qual seja a indicação do endereço do requerido, ante a inércia 

deste em perfazer referida indicação.

O direito discutido nos autos é de natureza puramente privada, de forma 

que a intervenção judicial na contenda deve resumir-se à decisão acerca 

do objeto controvertido e a solvência e condução das questões 

processuais.

Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja efetivação é de obrigação 

única e exclusiva da parte, mormente quando se trata de instituição 

financeira, detentora de acesso a inúmeros bancos de dados cadastrais e 

de consumidores, muitas vezes muito mais atualizadas do que àqueles 

cujo Poder Judiciário detém acesso, mormente os estatais.

 Diante do exposto, indefiro o pedido à fl. 51 e, por consequência, 

determino que a parte requerente seja intimada para diligenciar na busca 

do endereço do requerido a fim de proceder sua citação, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

Água Boa, 15 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 96159 Nr: 4654-96.2014.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rodrigues da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Arquivem-se os autos.Água Boa, 18 de 

dezembro de 2017._______________________________Alexandre 

Meinberg CeroyJuiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100437 Nr: 2476-43.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Ensino de Água Boa Ltda - 

Cooperensino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelma Coelho Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Coletti Guimarães 

Rosa - OAB:OAB/SP 137.127, Luciana Almeida Ribeiro - 

OAB:7228-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, no 

entanto, por uma oportunidade, ação esta que deverá ser perfeita por 

meio do sistema informatizado BACENJUD.Requisitado o bloqueio, 

determino que permaneçam os autos no gabinete até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras, conforme determinação inserta 

no item 2.19.1.3 da CNGCJ/MT.Sobrevindo a resposta à ordem e já 

encontrando-se o feito conclusos, determino que seja imediatamente 

deliberada a continuidade do procedimento.Efetivado o bloqueio 

excessivo, determino que seja ele liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, nos termos do artigo 854, parágrafo 1º do Código de Processo 

C i v i l . C u m p r a - s e . Á g u a  B o a ,  2 7  d e  n o v e m b r o  d e 

2017._______________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz 

de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107778 Nr: 1200-40.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edite Maria Peretto Souza, Valdepim Pereira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. S. Lima - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 107778 (1200-40.2016.811.0021)

 Indefiro o pedido de fl. 70, com base no artigo 346 do Código de Processo 

Civil, que preconiza que os prazos contra o revel que não tenha patrono 

nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Diante disso, Cumpra-se a sentença exarada às fls. 60/64.

 Cumpra-se.

Água Boa, 15 de dezembro de 2017

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy
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 Cod. Proc.: 1027153 Nr: 7680-97.2017.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Marques da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jarbas Vilarindo de Santana - 

OAB:OAB/GO 30.844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 1027153 (7680-97.2017.811.0021)

1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, estando isento do 

recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça 

gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública 

e outros com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, sendo desnecessária a intimação dos patronos das partes, 

nos termos da Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

Água Boa, 18 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1027156 Nr: 7683-52.2017.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JASB, JRSB, ZdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RARB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Del Nery Borella Albanez - 

OAB:OAB/SP 219.481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 1027156 (7683-52.2017.811.0021)

1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, estando isento do 

recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça 

gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública 

e outros com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, sendo desnecessária a intimação dos patronos das partes, 

nos termos da Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

Água Boa, 18 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1027175 Nr: 7698-21.2017.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viaseg Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inviolável Água Boa Alarmes Ltda, Robson Luiz 

Poletto, Agnelhia Rosane de Aquino Poletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Bis Leindorf - 

OAB:OAB/PR 62.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 1027175 (7698-21.2017.811.0021)

1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, estando isento do 

recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça 

gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública 

e outros com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, sendo desnecessária a intimação dos patronos das partes, 

nos termos da Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

Água Boa, 18 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 96158 Nr: 4653-14.2014.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIDES CUSTÓDIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:76696/MG, Rubens Gaspar Serra - OAB:119.859/SP

 Referência: Autos n.º 96158 (4653-14.2014.811.0021)

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita.

 No caso dos autos, percebe-se pela documentação encartada aos autos 

que já houvera o pagamento da condenação consignada no acórdão de 

fls. 67/70.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

Proceda-se a transferência do montante depositado para a conta indicada 

à fl. 77.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, aprovada pelo 
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Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Cumpra-se.

Água Boa, 19 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1027236 Nr: 7750-17.2017.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Dias, Reginaldo Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassio Henrique Montel de Oliveira, Diego 

Tavares, Sueder Acosta Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welder Cristian Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 19.993-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 1027236 (7750-17.2017.811.0021)

1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, estando isento do 

recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça 

gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública 

e outros com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, sendo desnecessária a intimação dos patronos das partes, 

nos termos da Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

Água Boa, 19 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 107983 Nr: 1293-03.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antônio Teixeira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odenicia Flavia Ferreira Teixeira dos Santos

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samuell da Silva Ribeiro - 

OAB:15689 MT

 AUTOS Nº 1293-03.2016.811.0021 (Código 107983)

Requerente: Marcos Antônio Teixeira dos Santos

Requerida: Odenícia Flavia Ferreira Teixeira dos Santos

 Vistos em Plantão de Recesso Forense (Nos termos do que autoriza o art. 

1º do Provimento n. 17/2017-CM).

I. Considerando o teor da manifestação do Parquet, o disposto no art. 6º 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, e levando-se em consideração 

que a psicóloga e assistente social desta comarca encontram-se de 

férias, determino a confecção de estudo psicossocial a ser realizado pelo 

conselho tutelar desta comarca, com urgência, na residência do 

requerente, sem prejuízo de ulterior complementação do estudo por parte 

da psicóloga e assistente social desta comarca.

II. Com a juntada do estudo, vistas ao Ministério Público. Após, volvam-me 

conclusos.

III. Cumpra-se expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 19 de dezembro de 2017.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 103247 Nr: 4299-52.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Florentina Gomes da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamento de 

precatórios/RPVs que houvera a quitação da obrigação.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Diante da documentação juntada às fls. 55/56, autorizo a expedição do 

alvará conforme postulado, eis que colacionado ao feito autorização 

específica para tal, com firma reconhecida em cartório.

 No entanto, conforme extrato anexo, verifica-se que na conta vinculada 

ao referido processo não constam quaisquer valores.

 Diante do exposto, determino que seja efetivada a vinculação dos 

referidos valores e, após, venham-me os autos conclusos para expedição 

do alvará.

 Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 97694 Nr: 874-17.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Nonato Gomes Sena

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamento de 

precatórios/RPVs que houvera a quitação da obrigação.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 
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Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Diante da documentação juntada às fls. 122/123, autorizo a expedição do 

alvará conforme postulado, eis que colacionado ao feito autorização 

específica para tal, com firma reconhecida em cartório.

 Segue, anexo, os extratos dos alvarás do principal e dos honorários 

advocatícios.

 Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 107983 Nr: 1293-03.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antônio Teixeira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odenicia Flavia Ferreira Teixeira dos Santos

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samuell da Silva Ribeiro - 

OAB:15689 MT

 AUTOS Nº 1293-03.2016.811.0021 (Código 107983)

Requerente: Marcos Antônio Teixeira dos Santos

Requerida: Odenícia Flavia Ferreira Teixeira dos Santos

 Vistos em Plantão de Recesso Forense (Nos termos do que autoriza o art. 

1º do Provimento n. 17/2017-CM).

I. DEFIRO como requer o Parquet, e DETERMINO ao CRAS ou CREAS do 

município a confecção de estudo psicossocial na residência do guardião 

dos menores, inclusive para fins de apuração de eventual alienação 

parental.

II. Com a juntada do estudo, vistas as partes e ao Ministério Público para 

manifestação. Após, volvam-me conclusos para deliberação.

III. SIRVA-SE a presente decisão como ofício e intimação.

Água Boa/MT, 23 de dezembro de 2017.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 108332 Nr: 1469-79.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial, nos autos 

da ação de busca e apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A em 

desfavor de WENDER LUIZ DE PAULA, consolidando-se a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do veículo descrito na inicial, ao patrimônio do 

credor fiduciário, cuja apreensão liminar determinada torno em definitiva, 

com fundamento no art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69.Oficie-se o órgão 

de trânsito para expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre de ônus da 

propriedade fiduciária, com fulcro no art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69. 

Condeno a ré ao pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a 

teor do que dispõe o art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.Nos termos 

do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no  s i s tema in fo rmat i zado  APOLO/TJMT. In t imem-se  as 

partes.Cumpra-se.Água Boa, 18 de dezembro de 2017. 

____________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz de 

Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 116034 Nr: 6199-36.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inelve Formentini Mignoso

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT, Sueli Vieira de Souza - OAB:14900-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, ante a inexistência 

de comprovação da qualidade de segurado especial e julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código 

de Processo Civil.Condeno a requerente no pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º 

do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade da cobrança de tais 

débitos suspensa, eis que a parte é beneficiária da gratuidade judiciária, 

nos termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil.Nos 

termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, 

fica dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intime-se as 

p a r t e s . C u m p r a - s e . Á g u a  B o a ,  2 3  d e  n o v e m b r o  d e 

2017._______________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz 

de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 34184 Nr: 3195-98.2010.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Cruzeiro do Sul Ltda., Valquiria Edi 

Ponsi da Silva, Antônio Correia Fabricio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos autos. 

Determino que o prazo prescricional do presente feito seja suspenso pelo 

período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão da execução, 

devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de tal 

determinação. Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos autos 

à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, conforme 

preconiza o artigo 40, parágrafo 3º da lei n.º Lei n.º 6.830/90. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT. 

Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água 

Boa, 16 de janeiro de 2018. _______________________________ 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 88939 Nr: 3314-54.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralice D'Anunciação Araujo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.Intime-se as 

partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua 

titularidade.Intime-se e cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 104482 Nr: 4962-98.2015.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Ferreira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeremias Alexandre Pfeifer Lowe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Wentz Manhães - 

OAB:OAB/MT 20.744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Trentin Zandoná - 

OAB:20667/O

 Referência: Autos n.º 104482 (4962-98.2015.811.0021)

 Diante da petição apresentada às fls. 37/42 e considerando a ocorrência 

de sucessão processual no processo executivo, Cite-se o sub-rogante 

Jeremias Alexandre Pfeifer Lowe no endereço indicado à fl. 38, nos 

termos da decisão inicial.

 Cumpra-se.

Água Boa, 10 de janeiro de 2018.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105036 Nr: 5241-84.2015.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:OAB/MT 15.484-A, IVO PEREIRA - OAB:143801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O oficial de justiça, não encontrando o executado para citá-lo, 

arrestar-lhe-á tantos bens quanto bastem para garantir a execução, 

devendo, ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, 

procurar o mesmo por três vezes em dias distintos, de tudo cerificando no 

mandado, nos termos do artigo 830 do diploma adjetivo pátrio.De logo, fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da dívida, 

conforme determina o artigo 827 do Código de Processo Civil, devendo 

ficar ciente o executado que, no caso de integral pagamento no prazo de 

03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade, à teor do que 

dispõe o artigo 827, parágrafo 1º do CPC.Intime-se e cumpra-se.Água 

Boa, 09 de janeiro de 2018.____________________________Alexandre 

Meinberg CeroyJuiz de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 110080 Nr: 2490-90.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wender Luiz de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial, nos autos 

da ação de busca e apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A em 

desfavor de WENDER LUIZ DE PAULA, consolidando-se a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do veículo descrito na inicial, ao patrimônio do 

credor fiduciário, cuja apreensão liminar determinada torno em definitiva, 

com fundamento no art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69.Oficie-se o órgão 

de trânsito para expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre de ônus da 

propriedade fiduciária, com fulcro no art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69. 

Condeno a ré ao pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a 

teor do que dispõe o art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.Nos termos 

do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no  s i s tema in fo rmat i zado  APOLO/TJMT. In t imem-se  as 

partes.Cumpra-se.Água Boa, 18 de dezembro de 2017. 

____________________________Alexandre Meinberg CeroyJuiz de 

Direito em substituição

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002004-54.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ITA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1002004-54.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ITA 

ALVES DE SOUZA Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade 

de receber a presente ação, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições 

de suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. A lei 

que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 
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Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Não sendo caso, ad 

initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do 

pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar 

a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, 

ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Nos termos do artigo 438, inciso II do Código 

de Processo Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito 

administrativo da parte autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, cópia de todo o procedimento administrativo que culminara 

com a negativa. Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a 

possibilidade do envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o 

caso, certificar o respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel 

do que consta em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos 

termos do artigo 438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 11.419/06. Cumpridas as providências 

determinadas, venham-me os autos conclusos para julgamento conforme 

o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). 

Cumpra-se. Água Boa, 19 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito em substituição

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002006-24.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE VELOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1002006-24.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ANTONIO JOSE VELOSO Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 
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regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Não sendo caso, ad 

initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do 

pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar 

a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, 

ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Nos termos do artigo 438, inciso II do Código 

de Processo Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito 

administrativo da parte autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, cópia de todo o procedimento administrativo que culminara 

com a negativa. Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a 

possibilidade do envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o 

caso, certificar o respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel 

do que consta em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos 

termos do artigo 438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 11.419/06. Cumpridas as providências 

determinadas, venham-me os autos conclusos para julgamento conforme 

o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). 

Cumpra-se. Água Boa, 19 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001648-59.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BONETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENILTON MARTINS BRUM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO)

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001648-59.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PEDRO 

BONETTI Informações referentes ao Agravo de Instrumento n. 

1013937-87.2017.811.0000 – TJ/MT prestadas nesta data e encaminhadas 

por malote digital ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Tendo em 

vista o efeito recursal regressivo (juízo de retratação), este Juízo 

MANTÉM a decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos termos 

do art. 1.018, §1º, do Código de Processo Civil. O atual Código de 

Processo Civil, inovando no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu 

bojo, expressamente, o princípio da cooperação. Por referida norma 

principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do regramento adjetivo 

que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido 

princípio, que nada mais é do que um corolário do princípio constitucional 

do contraditório, “o contraditório é valorizado como instrumento 

indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como 

uma regra formal que deve ser observada para que a decisão seja válida 

(DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida 
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norma é que as partes podem – e agora devem – cooperar com o 

Judiciário para que a decisão meritória seja alcançada da melhor forma 

possível. Não se trata de mera ilação filosófica acerca da natureza do 

processo, mas de questão prática que demanda a efetiva oportunização 

das partes na influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 

1º Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o 

juiz vem naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes 

oportunizadas, após a estabilização da demanda, qualquer manifestação 

específica acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e 

direito supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas a garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Em tempo, tendo em vista a manifestação 

apresentada no evento n. 11264150, nota-se que a parte requerida foi 

intimada da decisão inicial proferida nos autos, porém não cumpriu com as 

determinações exaradas. Desta forma, Intime-se a parte requerida, para 

que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cumpra-se integralmente as 

decisões proferidas nos eventos n. 10958079 e 13934056, sob pena de 

aplicação de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) até 

o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), observada a razoabilidade. 

Após, venham-me os autos conclusos para a solvência das eventuais 

questões processuais pendentes bem como para o efetivo saneamento do 

feito. Água Boa, 9 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito
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Parte(s) Polo Passivo:
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1002015-83.2017.8.11.0021 AUTOR: VENERANDO 

ROMAO DE SOUSA Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade 

de receber a presente ação, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições 

de suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. A lei 

que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 
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situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Não sendo caso, ad 

initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do 

pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar 

a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, 

ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Nos termos do artigo 438, inciso II do Código 

de Processo Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito 

administrativo da parte autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, cópia de todo o procedimento administrativo que culminara 

com a negativa. Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a 

possibilidade do envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o 

caso, certificar o respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel 

do que consta em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos 

termos do artigo 438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 11.419/06. Cumpridas as providências 

determinadas, venham-me os autos conclusos para julgamento conforme 

o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). 

Cumpra-se. Água Boa, 8 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito em substituição

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000005-32.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO SILVA DE LIMA 72954213191 (EXECUTADO)

PAULO SERGIO SILVA DE LIMA (EXECUTADO)

REJANE TEREZA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000005-32.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU Não sendo verificado, até o 

momento, o recolhimento das custas e despesas processuais, determino 

que seja o requerente intimado para tal no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Cumpra-se. Água Boa, 9 de janeiro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000722-78.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA COELHO FURTADO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUS GONCALVES DA CRUZ OAB - GO23240 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000722-78.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ELZA 

COELHO FURTADO MENDES Considerando ser pertinente e útil ao deslinde 

da causa defiro a realização de prova oral, consistente na colheita do 

depoimento pessoal da parte autora e na oitiva de testemunhas. DAS 

QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Processo em ordem, sem vícios 

ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto: A) a comprovação 

da atividade rural no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes ao período de 

carência. Este Juízo ADMITE a prova testemunhal para eventualmente 

comprovar a questão de fato descrita no ponto controvertido apontado 

acima, ou seja, a comprovação do exercício de atividade rural. DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de março de 2018 às 

16h40min (MT). A intimação das testemunhas arroladas na inicial deverá 

seguir o que determina o artigo 455 caput do Código de Processo Civil, 

cabendo à parte interessada, por meio de seu patrono, juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia 

da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

conforme parágrafo 1º do dispositivo citado, sob pena de preclusão da 

oitiva da testemunha que não comparecer. Fica à parte facultada a 

condução da testemunha diretamente à solenidade, salientando que será 

presumido que a parte desistiu da oitiva da testemunha que não 

comparecer (parágrafo 2º do artigo 455). Somente será admitida a 

intimação judicial da testemunha nos casos previstos no parágrafo 4º do 

artigo 155, sendo que no caso do inciso I (frustração da intimação por 

carta) a comprovação do ocorrido deve ser tempestiva, nos termos do 

parágrafo 1º. Acaso a parte intencione a intimação justificada no inciso II, 

deverá apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias contados da 

presente intimação, com a comprovação respectiva, sob pena de 

preclusão. Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios da 

justiça gratuita, na oportunidade da apresentação da enumeração das 

testemunhas ou do pedido fundado no artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, 

deverá ele recolher antecipadamente as custas do ato, sob pena de 

deserção, diante da inteligência do artigo 82, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o 

seu cálculo encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da 

Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril 

de 2016, sendo que em relação aos processos distribuídos por meio do 

sistema PJE, o campo “número identificador” deve ser preenchido com a 

numeração que convencionou-se chamar de “máscara do processo”, que 

corresponde aos 03 (três) números antes do dígito, acompanhado dos 02 

(dois) números posteriores, sendo que o parâmetro é o número único do 

processo (Ex.: no processo n.º 1000123-45.2017.811.0021, o número 

identificador seria 12345). Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de 

dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito em 

substituição

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000156-32.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BUENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000156-32.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ANTONIO BUENO DA SILVA Considerando ser pertinente e útil ao deslinde 

da causa defiro a realização de prova oral, consistente no depoimento 

pessoal da parte autora e na oitiva das testemunhas. Nesse passo, para a 

colheita do depoimento pessoal da autora e oitiva das testemunhas 

arroladas, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

14.03.2018, às 16h00min (MT). Determino às partes que depositem em 

cartório (ou insiram no processo eletrônico, se for o caso) o rol de 

testemunhas cuja oitiva se pretende, devendo na referida peça constar, 

nos termos do artigo 450 caput do Código de Processo Civil, o nome, a 

profissão, o estado civil,a idade, o número da inserção no Cadastro de 

Pessoa Física – CPF, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, cabendo à parte, no caso 

de impossibilidade de fornecer alguma de tais qualificações, justificar 

referida ausência de forma minudenciada. Referido rol deverá ser 

apresentado no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da intimação da 

presente decisão, em prazo autorizado e conforme preconizado no artigo 

357, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil. Ficam as partes cientes 

que, em atenção ao princípio do contraditório, a não apresentação do 

referido rol ou seu depósito extemporâneo acarretará a preclusão da 

possibilidade da produção da prova desta natureza. A intimação das 

testemunhas deverá seguir o que determina o artigo 455 caput do Código 

de Processo Civil, cabendo à parte interessada, por meio de seu patrono, 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme parágrafo 1º do dispositivo citado, sob pena de 

preclusão da oitiva da testemunha que não comparecer. Fica à parte 

facultada a condução da testemunha diretamente à solenidade, 

salientando que será presumido que a parte desistiu da oitiva da 

testemunha que não comparecer (parágrafo 2º do artigo 455). Somente 

será admitida a intimação judicial da testemunha nos casos previstos no 

parágrafo 4º do artigo 155, sendo que no caso do inciso I (frustração da 

intimação por carta) a comprovação do ocorrido deve ser tempestiva, nos 

termos do parágrafo 1º. Acaso a parte intencione a intimação justificada 

no inciso II, deverá apresentar tal postulação no prazo de 05 (cinco) dias 

contados da presente intimação, com a comprovação respectiva, sob 

pena de preclusão. Acaso não esteja o peticionário litigando sob os pálios 

da justiça gratuita, na oportunidade da apresentação da enumeração das 

testemunhas ou do pedido fundado no artigo 455, parágrafo 4º, inciso II, 

deverá ele recolher antecipadamente as custas do ato, sob pena de 

deserção, diante da inteligência do artigo 82, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o 

seu cálculo encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da 

Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril 

de 2016, sendo que em relação aos processos distribuídos por meio do 

sistema PJE, o campo “número identificador” deve ser preenchido com a 

numeração que convencionou-se chamar de “máscara do processo”, que 

corresponde aos 03 (três) números antes do dígito, acompanhado dos 02 

(dois) números posteriores, sendo que o parâmetro é o número único do 

processo (Ex.: no processo n.º 1000123-45.2017.811.0021, o número 

identificador seria 12345). Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 19 de 

dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000799-87.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ALEXANDRE LOSS ZMIJEVSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILEIA APARECIDA PALUDO OAB - SC23468 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZETE MIRANDA CUNHA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000799-87.2017.8.11.0021 AUTOR: FELIPE 

ALEXANDRE LOSS ZMIJEVSKI Trata-se ação de reintegração de posse 

com pedido liminar e perdas e danos ajuizada por FELIPE ALEXANDRE 

LOSS ZMIJEVSKI em face de MARIA APARECIDA CUNHA MIRANDA, 

também conhecida como MARIZETE MIRANDA. Segundo relatos da inicial, 

o autor sucedeu seu progenitor Silvio Zmijevski, na posse do lote de terras 

n.19, da secção Maragato, com área de 109 hectares, o qual o sucedido 

adquiriu de Nelson Zmijevsk, juntamente com uma área de terras de 781 

ha, que era de propriedade de Maria Helena Rossini. Segue a narrativa no 

sentido de que o comprador Silvio pessoalmente exercia a posse sobre o 

imóvel com o parceiro Edinho. Relata que em meados de 2011 o autor veio 

residir no imóvel entregue por seu progenitor por doação. Informa que a 

partir de então passou a gerir o imóvel melhorando as cercas, implantando 

pastagens, mantendo o gado, entre outras melhorias. Relata que 

inusitadamente no dia 01/09/2016 quando se dirigiu para a indicada posse, 

como fazia todos os finais de semana, encontrou, acampada sobre uma 

barraca de lonas a requerida e outras pessoas, que quando abordada, 

respondeu ter ali chegado no dia 29/08/2016 e ali ficaria por aquela posse 

era exercida por seu ex-marido o Senhor Nelson Zmijvski. Relata ainda, 

que registrou junto a Delegacia de Policia um boletim de ocorrência sob o 

n. 2016.279227. Em razão dos fatos narrados postula pelo deferimento 

liminar de reintegração de posse e, ao final, pela confirmação da 

reintegração com a condenação dos requeridos a danos materiais e 

lucros cessantes. Em despacho proferido no evento n. 9020186 

determinou-se o recolhimento das custas processuais. Custas 

processuais apresentadas em petição de ID 9097472. Vieram-me os autos 

conclusos. É o necessário à análise e decisão. Inicialmente cumpre-me 

consignar a impossibilidade de tramitação do feito pelo rito sumário, ante a 

cumulação dos pedidos de reintegração de posse e condenação a danos 

materiais e lucros cessantes, mostrando-se de rigor que o processamento 

ocorra pelo rito ordinário. No mais, tratam-se os presentes autos de 

processo de conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, uma 

tutela provisória de urgência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, 

de 11 de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento 

jurídico, passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado 

antecipasse os efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo 

prova inequívoca, se convencesse da verossimilhança da alegação do 

requerente. Com o advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil), houvera uma substancial alteração no tema, 

eis que diferentemente do anterior regramento que tratava das decisões 

antecipatórias de tutela e dos procedimento cautelares, houvera agora a 

expressa previsão das tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de 

urgência e evidência. No caso dos autos, como já dantes referido, a parte 

postulou por uma tutela de urgência de forma incidental, requerendo ainda 

o seu conhecimento initium litis (liminarmente). O artigo 300 caput do 

Código de Processo Civil especifica quais os elementos necessários para 

a concessão do que fora requerido: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

Verifica-se, portanto, que dois são os requisitos para a concessão da 

tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito (requisito genérico) 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (requisitos 

alternativos, os quais devem, ao menos um deles, cumular-se com o 

primeiro). A probabilidade do direito nada mais é do que a presença do já 

consagrado requisito declinado no conhecido termo latim fumus boni iuris, 

acrescido de uma qualificadora de veracidade, ou seja, a existência de 

plausibilidade verossímil do direito alegado. Não se trata de prova 

irrefutável, posto que se assim pudesse ser considerada tal já levaria a 

possibilidade da concessão de uma tutela de evidência. Tendo o legislador 

expressamente exigido, para a concessão da tutela de urgência, que haja 

a probabilidade do direito invocado, evidentemente que as meras 

alegações da parte, por mais relevantes que sejam, não tem o condão de 

permitir o provimento de uma decisão em desrespeito ao contraditório 

diferido. Assim, as alegações da parte devem encontrarem-se 

acompanhadas de um mínimo de prova que seja de sua existência. 

Diferentemente do que - por uma análise meramente semântica - pode 

parecer, a probabilidade do direito não é o que se apresenta semelhante à 

verdade, mas sim o que se pode inferir sobre a base corroborativa do que 

já consta nos autos como elementos de prova. Noutras palavras, somente 

teria o atributo de provável as alegações que contivessem em seu bojo o 

necessário nexo com os elementos de prova já anteriormente produzidos. 

A probabilidade do direito seria o equivalente à verossimilhança da 

alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico para a medida que se 

pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que permite chegar a uma 

verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de Bedaque, um “elevado 

grau de probabilidade da versão apresentada pelo autor” (BEDAQUE, José 

dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias de 

Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a probabilidade do direito 

encontra-se perfunctoriamente presente, posto que há nos argumentos 

empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de plano 

comprovado. Assim, vemos que no presente caso a presença da 

probabilidade jurídica do que se pleiteia deriva diretamente da existência 

da prova indiciária dos fatos. Porém, no caso dos autos, verifica-se que 

um dos requisitos – alternativos – para a concessão da tutela de urgência 

encontra-se ausente, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

- ou periculum in mora, como é mais comumente conhecido no ambiente 

forense – nada mais é do que a demonstração do receio que a demora da 

decisão judicial possa causar um dano grave ou de difícil reparação ao 

bem tutelado, ou mesmo tornar inútil um futuro provimento jurisdicional, 

ainda que concessivo do direito invocado. A decisão judicial sobre a tutela 

de urgência precisa necessariamente estar fundada na prova do 

periculum in mora e, no caso dos autos, a prova referida encontra-se 

ausente. Não se pode confundir a prova da existência do perigo na 

demora com a plausibilidade do direito atinente do fato principal, exigido no 

caput do artigo 300 do Código de Processo Civil. Referida plausibilidade do 

direito invocado, qual seja a existência de fundadas razões para o pleito 

que se pretende, encontra-se acostada aos autos. Malgrado não tenha a 

tutela de evidência sido requerida, a plausibilidade do direito invocado (e 

que, em tese, serve de fundamento para a concessão da tutela de 

urgência) em muito difere-se dos requisitos necessários para a 

concessão daquela, conforme consta no artigo 311 e incisos do Código de 

Processo Civil, eis que a comprovação do fato, nestes casos, há de ter 

um plus de concretude quando comparada a mera probabilidade do direito. 

O que não logrou êxito o autor provar na inicial fora a necessidade da 

tutela de urgência e que, eventual não concessão de referida providência, 

possa causar a parte um dano ou prejuízo processual. Tal prova, da 

mesma forma como dantes se elucubrara acerca do evento principal, deve 

vir produzida de forma documental acompanhando a inicial, e não 

encontrar-se esteada somente em alegações. Ainda que assim não fosse, 

o boletim de ocorrência trazido com a inicial, trata-se de documento 

unilateral que expressa tão somente declarações do próprio autor. Diante 

de tais premissas, impossível é o deferimento da tutela de urgência de 

forma incidental, da maneira como pretendida na inicial, posto que, como 

dantes já alinhavado, as meras alegações da parte acerca da existência 

do fundado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, desprovidas 

de uma comprovação documental delas, não podem conduzir o juízo a uma 

decisão sem que a outra parte seja ouvida, ainda que tais alegações 

sejam eivadas de eloquência e relevância. Isto posto, nego, por hora, a 

tutela de urgência pleiteada, sem que haja qualquer impedimento para sua 

análise posterior. No mais, não sendo caso, ad initium, de indeferimento da 

petição inicial ou improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos 

termos do artigo 238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil), para integrar a relação processual. A citação 

deverá ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do 

representante legal ou procurador do réu, executado ou interessado, 

conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de regência. 

Tratando-se a ação de ato originado por mandatário, administrador, 

preposto ou gerente, fica autorizada a citação nas pessoas de referidos 

indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. 

Acaso o requerido seja pessoa jurídica da Administração Direta (União, 

Estados, Distrito Federal, Municípios e suas respectivas autarquias e 
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fundações de direito público), a citação deverá ser realizada perante o 

órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial 

(artigo 242, parágrafo 3º). Com fundamento no artigo 558, parágrafo único 

do Código de Processo Civil e tratando-se o objeto da demanda de matéria 

em que admite-se a autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do 

Código de Processo Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código 

de Processo Civil, designo audiência de conciliação/mediação para a data 

de 08 de fevereiro de 2018, às 18h:00min, no horário oficial do Estado de 

Mato Grosso. Na audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 

9º), podendo constituir, se preferir, representante com poderes 

específicos outorgados mediante procuração, para negociar ou transigir. 

Nos termos do artigo 334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação, ou o comparecimento de representante sem poderes 

específicos para negociar e transigir, poderá ser considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, podendo ser sancionado com multa de 

até 02 (dois) por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 

250, inciso II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a 

citação tem como finalidade a integração do citando na relação processual 

e também para que a parte, querendo, conteste a ação no prazo de 15 

(quinze) dias. O termo inicial para a apresentação da contestação será a 

data aprazada para a audiência de conciliação/mediação, ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, 

ainda, havendo protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou de mediação apresentado pelo réu – já havendo pedido 

expresso do autor na não realização do ato na petição inicial, nos termos 

do artigo 334, parágrafo 4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o 

pedido de cancelamento de audiência efetivado única e exclusivamente 

por quaisquer das partes – e não em conjunto - não ilide a efetivação da 

solenidade nem a aplicação da pena pela prática de ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

verdadeiras somente as alegações de fato formuladas pelo autor na 

inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de Processo Civil, exceto 

se houver a incidência de quaisquer das disposições do artigo 345 do 

diploma citado. A audiência será realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da comarca de Água Boa, nos termos 

do artigo 165 caput e artigo 334, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Havendo qualquer alegação, pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou 

impeditivo do direito do autor ou se forem levantadas quaisquer arguições 

de questões previstas no artigo 337 do Código de Processo Civil, deve o 

autor ser intimado, independentemente de nova deliberação, para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, à par do que dispõe os 

artigos 350 caput e 351 caput do diploma normativo em apreço. Cumpridas 

as providências determinadas, venham-me os autos conclusos para 

julgamento conforme o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, 

Capítulo X). Água Boa, 7 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000020-98.2018.8.11.0021 AUTOR: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Tratam-se os presentes autos 

de ação civil público ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO em desfavor do MUNICÍPIO DE ÁGUA BOE e DEJANGO 

CAMPOS ADVOCACIA. Sustenta o requerente que o segundo requerido 

fora irregularmente contratado pelo primeiro requerido, eis que este 

detinha em seus quadros o cargo público de Procurador Municipal 

devidamente preenchido. Requer, de forma incidental, uma tutela 

provisória de urgência consistente na proibição do Município de contratar 

ou manter contrato de prestação de serviços jurídicos. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relatório do necessário. Passo à decisão. 

Fundamentação O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 de 

Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a redação que lhe 

foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, passou a 

permitir – de forma genérica - que o magistrado antecipasse os efeitos da 

tutela pretendida na inicial quando, havendo prova inequívoca, se 

convencesse da verossimilhança da alegação do requerente. Com o 

advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), houvera uma substancial alteração no tema, eis que diferentemente 

do anterior regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e 

dos procedimento cautelares, houvera agora a expressa previsão das 

tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No 

caso dos autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela 

de urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento 

initium litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, ou seja, a existência de 

plausibilidade verossímel do direito alegado. Não se trata de prova 

irrefutável, posto que se assim pudesse ser considerada tal já levaria a 

possibilidade da concessão de uma tutela de evidência. Tendo o legislador 

expressamente exigido, para a concessão da tutela de urgência, que haja 

a probabilidade do direito invocado, evidentemente que as meras 

alegações da parte, por mais relevantes que sejam, não tem o condão de 

permitir o provimento de uma decisão em desrespeito ao contraditório 

diferido. Assim, as alegações da parte devem encontrarem-se 

acompanhadas de um mínimo de prova que seja de sua existência. 

Diferentemente do que - por uma análise meramente semântica - pode 

parecer, a probabilidade do direito não é o que se apresenta semelhante à 

verdade, mas sim o que se pode inferir sobre a base corroborativa do que 

já consta nos autos como elementos de prova. Noutras palavras, somente 

teria o atributo de provável as alegações que contivessem em seu bojo o 

necessário nexo com os elementos de prova já anteriormente produzidos. 

A probabilidade do direito seria o equivalente à verossimilhança da 

alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico para a medida que se 

pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que permite chegar a uma 

verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de Bedaque, um “elevado 

grau de probabilidade da versão apresentada pelo autor” (BEDAQUE, José 

dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias de 

Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a probabilidade do direito 

encontra-se perfunctoriamente presente, posto que há nos argumentos 

empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de plano 

comprovado. Assim, vemos que no presente caso a presença da 

probabilidade jurídica do que se pleiteia deriva diretamente da existência 

da prova indiciária dos fatos. Assim entendemos pois consta nos autos a 

comprovação documental de que o cargo de Procurador Municipal 

encontra-se, há tempos, devidamente preenchido, não sendo cabível ao 

município a contratação de serviço terceirizado cuja execução é própria 

de servidor público ocupante de cargo público devidamente preenchido. 

Ademais, como bem salientou o Ministério Público, a existência eventual de 

inúmeras ações, todas com o mesmo objeto e pedido, não é fator 

determinante para a referida contratação, mormente porque a tese jurídica 

eventualmente necessária para a argumentação das razões do Município 

seriam as mesmas em todas as ações. Mister ainda consignar que o 

Município, no decorrer do inquérito civil instaurado para a apuração de 

referidas intercorrências objeto da presente ação, sequer demonstrara a 

necessidade da contratação referida por meio de dispensa de licitação, 

eis que o segundo requerido (DEJANGO CAMPOS ADVOCACIA) não 

detém qualquer especialização específica que impedisse uma eventual 

concorrência com outros. Ainda, no caso dos autos, verifica-se que um 

dos requisitos – alternativos - para a concessão da tutela de urgência 

encontra-se presente, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

- ou periculum in mora, como é mais comumente conhecido no ambiente 

forense – nada mais é do que a demonstração do receio que a demora da 

decisão judicial possa causar um dano grave ou de difícil reparação ao 

bem tutelado, ou mesmo tornar inútil um futuro provimento jurisdicional, 
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ainda que concessivo do direito invocado. A decisão judicial sobre a tutela 

de urgência precisa necessariamente estar fundada na prova do 

periculum in mora e, no caso dos autos, a prova referida encontra-se 

ausente. Não se pode confundir a prova da existência do perigo na 

demora com a plausibilidade do direito atinente do fato principal, exigido no 

caput do artigo 300 do Código de Processo Civil. Referida plausibilidade do 

direito invocado, qual seja a existência de fundadas razões para o pleito 

que se pretende, encontra-se acostada aos autos. Malgrado não tenha a 

tutela de evidência sido requerida, a plausibilidade do direito invocado (e 

que, em tese, serve de fundamento para a concessão da tutela de 

urgência) em muito difere-se dos requisitos necessários para a 

concessão daquela, conforme consta no artigo 311 e incisos do Código de 

Processo Civil, eis que a comprovação do fato, nestes casos, há de ter 

um plus de concretude quando comparada a mera probabilidade do direito. 

O que também logrou êxito o autor provar na inicial fora a necessidade da 

tutela de urgência e que, eventual não concessão de referida providência, 

possa causar a parte um dano ou prejuízo processual. No caso dos autos, 

o prejuízo é ainda mais sério, pois atinge a coletividade, eis que a 

contratação – irregular e desnecessária – de serviço público gera, 

indubitavelmente, dano ao erário. Quanto à necessidade de prévia oitiva 

do Município, entendemos desnecessária no presente caso, eis que já 

havia anteriormente ao ajuizamento da ação a instauração de inquérito 

civil, onde fora oportunizada a manifestação do Município. Diante do 

exposto, concedo liminarmente a tutela provisória, para determinar que o 

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA se abstenha de contratar serviços jurídicos de 

escritórios de advocacia, bem como para que proceda à imediata 

cessação de qualquer contrato de tal natureza eventualmente em curso. 

Acaso haja contrato em curso, fica o Município notificado para a sua 

revogação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação 

de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) diários, penalidade esta também 

aplicável no caso de descumprimento da decisão quanto à abstenção de 

novas contratações. Não sendo caso, ad initium, de indeferimento da 

petição inicial ou improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos 

termos do artigo 238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil), para integrar a relação processual. A citação 

deverá ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do 

representante legal ou procurador do réu, executado ou interessado, 

conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de regência. 

Tratando-se a ação de ato originado por mandatário, administrador, 

preposto ou gerente, fica autorizada a citação nas pessoas de referidos 

indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. 

Acaso o requerido seja pessoa jurídica da Administração Direta (União, 

Estados, Distrito Federal, Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público), a citação deverá ser realizada perante o 

órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial 

(artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da demanda de matéria 

em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II 

do Código de Processo Civil), deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de 

Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo 

cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade a 

integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 11 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001301-26.2017.8.11.0021 REQUERENTE: VAGNER 

APARECIDO BOTELHO MUNIZ Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. Instada a parte a comprovar referida alegação, nos termos do 

artigo 99, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, não foram trazidos 

aos autos elementos robustos para a averiguação de tal situação. 

Portanto, resta fazermos uma breve elucubração sobre o tema, para então 

determinar o que segue: A lei que regulamentava a concessão da 

assistência judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, 

de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço 

(artigo 2º, parágrafo único): considera-se necessitado, para os fins 

legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as 

custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família. Referido regramento foi expresso em seu 

artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família Por uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam 

órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos processuais para a concessão da gratuidade 

cinge-se única e exclusivamente ao fato de que – conforme exige o artigo 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal – não produziu o autor um mínimo 
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que seja de prova acerca de sua hipossuficiência monetária. Sendo as 

custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não 

pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam 

o erário – e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência, 

embasado somente em uma mera declaração desprovida de qualquer 

contextualização, é ato apto para tal. Não podemos olvidar que o 

ordenamento adjetivo civil pátrio fora específico ao prever a possibilidade 

de penalização do pretenso hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor 

em seu artigo 100, parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Por fim, é de 

bom alvitre consignar que, independentemente da comprovação – ainda 

que mínima – da pobreza da requerente, o que, por si só já demandaria a 

negativa dos benefícios da assistência judiciária, não se pode ignorar que 

a natureza do pleito aqui declinado demonstra, por um robusto conjunto 

indiciário, que a demanda não cinge-se ao pedido de alguém que não 

detém condições financeiras razoáveis. Pela própria natureza do pedido já 

se pode cristalinamente inferir que os atos anteriores praticados pelo 

requerente, e que culminaram com a propositura da presente ação, 

demonstram que detém ele plenas condições de recolher as custas e 

despesas processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que 

tal ato demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. 

Vemos, portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um forte conjunto fático que demonstra que 

realmente não detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. 

Ademais, importante ressaltar que o fato da parte autora não possuir 

imóveis nesta Comarca, não obsta a possibilidade de possuir em outros 

lugares. Além disso, o comprovante do Detran colacionado aos autos 

informa a existência de dois veículos, não havendo provas nos autos que 

o veículo GM/S10 foi repassado para terceiros, demonstrando assim a 

possibilidade da parte requerente em arcar com as custas e despesas 

processuais. Nunca é demais ressaltar, igualmente, que se realmente 

comprovar-se de alguma maneira que detém o requerente uma condição 

financeira tal que, alheio ao mero questionamento de dúvidas acerca de 

sua possibilidade de arcar com as custas processuais, demonstre que a 

declaração acostada aos autos reveste-se de clara falsidade, pode ele 

ser responsabilizado pelo delito previsto no artigo 299 caput do 

Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de Dezembro de 1.940 (Código Penal 

Brasileiro), posto que a conduta amoldar-se-ia à ação de inserir em um 

documento particular (a declaração de insuficiência) uma declaração falsa 

(a própria matéria do documento) com o fim de alterar a verdade sobre 

fato juridicamente relevante (a condição financeira do requerente, para 

fins de concessão de assistência). Diante de todo o exposto, nego o 

pedido de assistência judiciária efetivado pelo requerente. Intime-se a 

parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial com 

o devido recolhimento de custas, nos termos do artigo 218, parágrafo 3º, 

sob pena de extinção da ação com a consequente baixa na distribuição, 

nos termos dos artigos 102 caput e 290 caput, ambos do Código de 

Processo Civil. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 11 de janeiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1001907-54.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERISMON JOSE SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001907-54.2017.8.11.0021 REQUERENTE: BAYER 

S.A. 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória. Inicialmente, 

Certifique-se a autenticidade da decisão proferida pelo Juízo da 3º Vara 

Cível da Comarca de Goiânia. 2) Após, verifique-se o recolhimento das 

custas, estando isento do recolhimento as carta precatórias referentes à 

ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, 

feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de custas prévias. 

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento. 4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o 

deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) Em havendo 

necessidade de designação de audiência, notifique o juízo deprecado, 

sendo desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 11 de janeiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001970-79.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BIAZI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DOS SANTOS MENINO OAB - MT0020616S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA (REQUERIDO)

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001970-79.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ADILSON BIAZI - EPP Tratam-se os autos de medida cautelar de sustação 

de protesto com pedido de liminar proposta por ADILSON BIAZI EPP em 

face de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES e INTELLI INDUSTRIA DE 

TERMINAIS ELETRICOS LTDA. Em que pese a parte autora ter 

fundamentado a sua pretensão liminar como sendo de caráter cautelar, 

nota-se que a mesma possui natureza de tutela antecipada em caráter 

antecedente, uma vez que o pedido liminar se confunde com o pedido da 

tutela final. Diante disso, aplica-se o princípio da fungibilidade, em 

aplicação analógica ao artigo 305, parágrafo único do Código de Processo 

Civil, devendo o caso em tela ser analisado sob a ótica da tutela de 

urgência de natureza antecipada. O artigo 300 caput do Código de 

Processo Civil especifica quais os elementos necessários para a 

concessão do que fora requerido: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

Verifica-se, portanto, que dois são os requisitos para a concessão da 

tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito (requisito genérico) 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (requisitos 

alternativos, os quais devem, ao menos um deles, cumular-se com o 

primeiro). A probabilidade do direito nada mais é do que a presença do já 

consagrado requisito declinado no conhecido termo latim fumus boni iuris, 

acrescido de uma qualificadora de veracidade, ou seja, a existência de 

plausibilidade verossímel do direito alegado. Não se trata de prova 

irrefutável, posto que se assim pudesse ser considerada tal já levaria a 

possibilidade da concessão de uma tutela de evidência. Tendo o legislador 

expressamente exigido, para a concessão da tutela de urgência, que haja 

a probabilidade do direito invocado, evidentemente que as meras 

alegações da parte, por mais relevantes que sejam, não tem o condão de 

permitir o provimento de uma decisão em desrespeito ao contraditório 

diferido. Assim, as alegações da parte devem encontrarem-se 

acompanhadas de um mínimo de prova que seja de sua existência. 

Diferentemente do que – por uma análise meramente semântica – pode 

parecer, a probabilidade do direito não é o que se apresenta semelhante à 

verdade, mas sim o que se pode inferir sobre a base corroborativa do que 

já consta nos autos como elementos de prova. Noutras palavras, somente 

teria o atributo de provável as alegações que contivessem em seu bojo o 

necessário nexo com os elementos de prova já anteriormente produzidos. 

No caso dos autos, analisando os documentos juntados na inicial, verifico 

que o requerente não se desincumbiu de comprovar de forma satisfatória 

as alegações exordiais, uma vez que alegou o montante do frete no valor 

de R$ 270,13 (duzentos e setenta reais e treze centavos), porém não há 

prova desse montante nos documentos colacionados. De outra banda, em 

relação ao perigo de dano, nota-se que esse requisito encontra-se 

comprovado, uma vez que a permanência de seu nome aparentemente 

indevido poderá ocasionar prejuízos de ordem financeira, bem como 

impossibilitar ou criar dificuldades no acesso ao crédito. Diante de tais 

premissas, impossível é o deferimento da tutela na maneira como 
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pretendida na inicial, posto que, como dantes já alinhavado, as meras 

alegações da parte, desprovidas de uma comprovação documental de sua 

veracidade, não podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a outra 

parte seja ouvida, ainda que tais alegações sejam eivadas de eloquência e 

relevância. Isto posto, nego, por hora, a tutela de urgência pleiteada, sem 

que haja qualquer impedimento para sua análise posterior. No mais, não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, citem-se os requeridos, nos termos do 

artigo 238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de 

Processo Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser 

pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal 

ou procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, a par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 06.03.2018, às 

15h:30min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na audiência as 

partes deverão, obrigatoriamente, estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo constituir, se 

preferir, representante com poderes específicos outorgados mediante 

procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 334, 

parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

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

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 19 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001963-87.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AGUA BOA PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CANARANA COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E IMPLEMENTOS 

AGRICOLAS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001963-87.2017.8.11.0021 AUTOR: AGUA BOA 

PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME Tratam-se os presentes 

autos de processo de conhecimento onde fora requerido, de forma 

incidental, uma tutela provisória de urgência. O artigo 273 caput da 

revogada lei n.º 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (antigo Código de 

Processo Civil), com a redação que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, 

inovando no ordenamento jurídico, passou a permitir – de forma genérica - 

que o magistrado antecipasse os efeitos da tutela pretendida na inicial 

quando, havendo prova inequívoca, se convencesse da verossimilhança 

da alegação do requerente. Com o advento da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), houvera uma substancial 

alteração no tema, eis que diferentemente do anterior regramento que 

tratava das decisões antecipatórias de tutela e dos procedimento 

cautelares, houvera agora a expressa previsão das tutelas provisórias, 

dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No caso dos autos, como 

já dantes referido, a parte postulou por uma tutela de urgência de forma 

incidental, requerendo ainda o seu conhecimento initium litis (liminarmente). 

O artigo 300 caput do Código de Processo Civil especifica quais os 

elementos necessários para a concessão do que fora requerido: Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 

invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 

parte devem encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que 

seja de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise 

meramente semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o 

que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir 

sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como elementos 

de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as 

alegações que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os 

elementos de prova já anteriormente produzidos. No caso presente, sendo 

possível ad initium verificar que o autor não produziu uma mínima prova 

que corrobore as suas alegações, já seria caso de refutar de plano o 

pedido incidental, já que a probabilidade do direito é pressuposto 

procedimental da caracterização da necessidade da concessão do bem 

pretendido liminarmente. A probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se ausente, posto que não há nos 

argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de 

plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a ausência da 

probabilidade do direito invocado deriva diretamente da ausência da prova 

substancial dos fatos. Pelo que se observa dos autos, em que pese à 

alegação da empresa autora, não se vislumbra em sede de cognição 

sumária a existência de violação aos princípios da veracidade e novidade. 

Não se afigura, a primeira impressão, a existência de semelhança capaz 

de confundir o consumidor quanto ao nome empresarial estampado na 

fachada das duas empresas. No evento n. 11084939 (página 1) consta na 
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fachada da empresa autora o nome “Água Boa Agrícola”. Por sua vez, a 

empresa ré, detém o nome fantasia na sua fronte como “Água Boa 

Máquinas”. É relevante consignar que a distinção entre os nomes 

empresariais e os sinais característicos não indicam, a princípio, a 

existência de semelhanças capaz de incutir no consumidor dúvida 

razoável. Necessário seria, para a concessão da tutela incidental 

requerida, que este órgão julgador, diante das evidências já produzidas na 

petição inicial, convencesse-se da existência fundada do direito pleiteado 

e, no caso presente, tal convencimento não ocorrera pelos motivos já 

declinados. Diante de tais premissas, impossível é o deferimento da tutela 

de urgência de forma incidental, da maneira como pretendida na inicial, 

posto que, como dantes já alinhavado, as meras alegações da parte, 

desprovidas de uma comprovação documental de sua veracidade, não 

podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a outra parte seja ouvida, 

ainda que tais alegações sejam eivadas de eloquência e relevância. Isto 

posto, nego, por hora, a tutela de urgência pleiteada, sem que haja 

qualquer impedimento para sua análise posterior. Não sendo caso, ad 

initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do 

pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar 

a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, 

ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), nos termos do artigo 

250, inciso IV do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 06 de março de 2018, às 17h00min, 

no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na audiência as partes 

deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas por seus advogados 

ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo constituir, se preferir, 

representante com poderes específicos outorgados mediante procuração, 

para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 334, parágrafo 8º do 

Código de Processo Civil, o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação, ou o comparecimento de representante 

sem poderes específicos para negociar e transigir, poderá ser 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ser 

sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, 

deve constar no mandado que a citação tem como finalidade a integração 

do citando na relação processual e também para que a parte, querendo, 

conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial para a 

apresentação da contestação será a data aprazada para a audiência de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 19 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito 

em substituição

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000043-44.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA WAUTOMODZARINA XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000043-44.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

IRACEMA WAUTOMODZARINA XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de 

analisar a possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma 

questão de não somenos importância. Alega a autora, na inicial, que não 

detém condições de suportar as custas e despesas processuais bem 

como os honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da 

justiça gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência 

judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de 

Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, 

parágrafo único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo 

aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da família. Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado 

pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por 

uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos 

julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 
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evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo a requerente, nos termos 

do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, ressalvada 

a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase processual, 

ser o benefício em questão revisto, em decorrência de eventuais 

elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a tramitação 

prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente anotada pelo 

Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não sendo caso, 

ad initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do 

pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar 

a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, 

ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), nos termos do artigo 

250, inciso IV do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 14 de março de 2018, às 16h30min, 

no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na audiência as partes 

deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas por seus advogados 

ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo constituir, se preferir, 

representante com poderes específicos outorgados mediante procuração, 

para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 334, parágrafo 8º do 

Código de Processo Civil, o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação, ou o comparecimento de representante 

sem poderes específicos para negociar e transigir, poderá ser 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ser 

sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, 

deve constar no mandado que a citação tem como finalidade a integração 

do citando na relação processual e também para que a parte, querendo, 

conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial para a 

apresentação da contestação será a data aprazada para a audiência de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000032-15.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA RENHIO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000032-15.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CARMELITA RENHIO XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega a autora, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 
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declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo a requerente, nos termos 

do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, ressalvada 

a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase processual, 

ser o benefício em questão revisto, em decorrência de eventuais 

elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a tramitação 

prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente anotada pelo 

Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não sendo caso, 

ad initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do 

pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar 

a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, 

ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), nos termos do artigo 

250, inciso IV do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 14 de março de 2018, às 13h00min, 

no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na audiência as partes 

deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas por seus advogados 

ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo constituir, se preferir, 

representante com poderes específicos outorgados mediante procuração, 

para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 334, parágrafo 8º do 

Código de Processo Civil, o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação, ou o comparecimento de representante 

sem poderes específicos para negociar e transigir, poderá ser 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ser 

sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, 

deve constar no mandado que a citação tem como finalidade a integração 

do citando na relação processual e também para que a parte, querendo, 

conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial para a 

apresentação da contestação será a data aprazada para a audiência de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000034-82.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA RENHIO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000034-82.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CARMELITA RENHIO XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega a autora, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo a requerente, nos termos 

do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, ressalvada 

a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase processual, 

ser o benefício em questão revisto, em decorrência de eventuais 

elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a tramitação 

prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente anotada pelo 

Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não sendo caso, 

ad initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do 

pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar 

a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, 

ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), nos termos do artigo 

250, inciso IV do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 14 de março de 2018, às 13h30min, 

no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na audiência as partes 

deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas por seus advogados 

ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo constituir, se preferir, 

representante com poderes específicos outorgados mediante procuração, 

para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 334, parágrafo 8º do 

Código de Processo Civil, o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação, ou o comparecimento de representante 

sem poderes específicos para negociar e transigir, poderá ser 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ser 

sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, 

deve constar no mandado que a citação tem como finalidade a integração 

do citando na relação processual e também para que a parte, querendo, 

conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial para a 

apresentação da contestação será a data aprazada para a audiência de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 
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autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000036-52.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA RENHIO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000036-52.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CARMELITA RENHIO XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega a autora, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo a requerente, nos termos 

do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, ressalvada 

a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase processual, 

ser o benefício em questão revisto, em decorrência de eventuais 

elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a tramitação 

prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente anotada pelo 

Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não sendo caso, 

ad initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do 

pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar 

a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, 

ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 
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regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), nos termos do artigo 

250, inciso IV do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 14 de março de 2018, às 14h00min, 

no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na audiência as partes 

deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas por seus advogados 

ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo constituir, se preferir, 

representante com poderes específicos outorgados mediante procuração, 

para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 334, parágrafo 8º do 

Código de Processo Civil, o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação, ou o comparecimento de representante 

sem poderes específicos para negociar e transigir, poderá ser 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ser 

sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, 

deve constar no mandado que a citação tem como finalidade a integração 

do citando na relação processual e também para que a parte, querendo, 

conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial para a 

apresentação da contestação será a data aprazada para a audiência de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000037-37.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA RENHIO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000037-37.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CARMELITA RENHIO XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega a autora, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 
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detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo a requerente, nos termos 

do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, ressalvada 

a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase processual, 

ser o benefício em questão revisto, em decorrência de eventuais 

elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a tramitação 

prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente anotada pelo 

Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não sendo caso, 

ad initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do 

pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar 

a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, 

ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), nos termos do artigo 

250, inciso IV do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 14 de março de 2018, às 14h30min, 

no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na audiência as partes 

deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas por seus advogados 

ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo constituir, se preferir, 

representante com poderes específicos outorgados mediante procuração, 

para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 334, parágrafo 8º do 

Código de Processo Civil, o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação, ou o comparecimento de representante 

sem poderes específicos para negociar e transigir, poderá ser 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ser 

sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, 

deve constar no mandado que a citação tem como finalidade a integração 

do citando na relação processual e também para que a parte, querendo, 

conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial para a 

apresentação da contestação será a data aprazada para a audiência de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000040-89.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA RENHIO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000040-89.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CARMELITA RENHIO XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega a autora, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 
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dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo a requerente, nos termos 

do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, ressalvada 

a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase processual, 

ser o benefício em questão revisto, em decorrência de eventuais 

elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a tramitação 

prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente anotada pelo 

Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não sendo caso, 

ad initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do 

pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar 

a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, 

ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), nos termos do artigo 

250, inciso IV do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 14 de março de 2018, às 15h00min, 

no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na audiência as partes 

deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas por seus advogados 

ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo constituir, se preferir, 

representante com poderes específicos outorgados mediante procuração, 

para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 334, parágrafo 8º do 

Código de Processo Civil, o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação, ou o comparecimento de representante 

sem poderes específicos para negociar e transigir, poderá ser 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ser 

sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, 

deve constar no mandado que a citação tem como finalidade a integração 

do citando na relação processual e também para que a parte, querendo, 

conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial para a 

apresentação da contestação será a data aprazada para a audiência de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000041-74.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA WAUTOMODZARINA XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000041-74.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

IRACEMA WAUTOMODZARINA XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de 

analisar a possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma 

questão de não somenos importância. Alega a autora, na inicial, que não 

detém condições de suportar as custas e despesas processuais bem 

como os honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da 

justiça gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência 

judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de 

Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, 

parágrafo único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo 

aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da família. Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado 

pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por 

uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos 

julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 
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alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo a requerente, nos termos 

do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, ressalvada 

a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase processual, 

ser o benefício em questão revisto, em decorrência de eventuais 

elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a tramitação 

prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente anotada pelo 

Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não sendo caso, 

ad initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do 

pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar 

a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, 

ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), nos termos do artigo 

250, inciso IV do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 14 de março de 2018, às 15h30min, 

no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na audiência as partes 

deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas por seus advogados 

ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo constituir, se preferir, 

representante com poderes específicos outorgados mediante procuração, 

para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 334, parágrafo 8º do 

Código de Processo Civil, o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação, ou o comparecimento de representante 

sem poderes específicos para negociar e transigir, poderá ser 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ser 

sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, 

deve constar no mandado que a citação tem como finalidade a integração 

do citando na relação processual e também para que a parte, querendo, 

conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial para a 

apresentação da contestação será a data aprazada para a audiência de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 118 de 1071



Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000042-59.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA WAUTOMODZARINA XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000042-59.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

IRACEMA WAUTOMODZARINA XAVANTE Inicialmente, antes inclusive de 

analisar a possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma 

questão de não somenos importância. Alega a autora, na inicial, que não 

detém condições de suportar as custas e despesas processuais bem 

como os honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da 

justiça gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência 

judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de 

Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, 

parágrafo único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo 

aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da família. Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado 

pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por 

uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos 

julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo a requerente, nos termos 

do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, ressalvada 

a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase processual, 

ser o benefício em questão revisto, em decorrência de eventuais 

elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a tramitação 

prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente anotada pelo 

Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não sendo caso, 

ad initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do 

pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar 

a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, 

ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), nos termos do artigo 

250, inciso IV do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 14 de março de 2018, às 16h00min, 

no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na audiência as partes 

deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas por seus advogados 

ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo constituir, se preferir, 

representante com poderes específicos outorgados mediante procuração, 

para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 334, parágrafo 8º do 

Código de Processo Civil, o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação, ou o comparecimento de representante 

sem poderes específicos para negociar e transigir, poderá ser 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ser 

sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, 
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deve constar no mandado que a citação tem como finalidade a integração 

do citando na relação processual e também para que a parte, querendo, 

conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial para a 

apresentação da contestação será a data aprazada para a audiência de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001905-84.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PEREIRA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE PAULA ANDRADE OAB - GO40854 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COCALINHO (REQUERIDO)

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e 

seu cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

AUDIENCIA CONCILIAÇÃO - COCALINHO Data: 21/03/2018 Hora: 16:15 , 

horas de Mato Grosso, endereço: Posto de Atendimento de Cocalinho-MT, 

sito: Av. Hermano Ribeiro da Silva, s/n, Centro - Cocalinho-MT, (Fone: 

3468-1694 - da Comarca de Agua Boa-MT). ELEONORA BISSOLOTTI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001904-02.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE PAULA ANDRADE OAB - GO40854 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COCALINHO (REQUERIDO)

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e 

seu cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

AUDIENCIA CONCILIAÇÃO - COCALINHO Data: 21/03/2018 Hora: 16:00 , 

horas de Mato Grosso, endereço: Posto de Atendimento de Cocalinho-MT, 

sito: Av. Hermano Ribeiro da Silva, s/n, Centro - Cocalinho-MT, (Fone: 

3468-1694 - da Comarca de Agua Boa-MT). ELEONORA BISSOLOTTI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001981-11.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e 

seu cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

AUDIENCIA CONCILIAÇÃO - COCALINHO Data: 21/03/2018 Hora: 15:45 , 

horas de Mato Grosso, endereço: Posto de Atendimento de Cocalinho-MT, 

sito: Av. Hermano Ribeiro da Silva, s/n, Centro - Cocalinho-MT, (Fone: 

3468-1694 - da Comarca de Agua Boa-MT). ELEONORA BISSOLOTTI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001976-86.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e 

seu cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

AUDIENCIA CONCILIAÇÃO - COCALINHO Data: 21/03/2018 Hora: 15:30 , 

horas de Mato Grosso, endereço: Posto de Atendimento de Cocalinho-MT, 

sito: Av. Hermano Ribeiro da Silva, s/n, Centro - Cocalinho-MT, (Fone: 

3468-1694 - da Comarca de Agua Boa-MT). ELEONORA BISSOLOTTI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001995-92.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA PRADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2018 Hora: 16:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001997-62.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE OLIVEIRA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2018 Hora: 16:15 , horas de 
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Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001993-25.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDER COIMBRA BARBONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2018 Hora: 15:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001991-55.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2018 Hora: 15:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001982-93.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA PANIAGO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2018 Hora: 13:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001980-26.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA TELMA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2018 Hora: 12:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001978-56.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NOELSO MARCAL ARAUJO SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/03/2018 Hora: 18:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001940-44.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

AV. AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e 

seu cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/03/2018 Hora: 14:45 , 

horas de Mato Grosso, endereço: Posto de Atendimento de Cocalinho-MT, 

sito: Av. Hermano Ribeiro da Silva, s/n, Centro - Cocalinho-MT, (Fone: 

3468-1694 - da Comarca de Agua Boa-MT). ELEONORA BISSOLOTTI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001939-59.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ALMEIDA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/03/2018 Hora: 14:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001936-07.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEONORA GUERRA PARREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/03/2018 Hora: 13:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001990-70.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WENDERSON AGUIAR ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2018 Hora: 15:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001988-03.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON MARTINS FABIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2018 Hora: 15:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001987-18.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA FERREIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2018 Hora: 14:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001986-33.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI LUIZA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2018 Hora: 14:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001985-48.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALCILEY XAVIER DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2018 Hora: 14:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001984-63.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR CORREIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2018 Hora: 14:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001957-80.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/03/2018 Hora: 16:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001959-50.2017.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA CONCEICAO DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/03/2018 Hora: 17:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001958-65.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON OLIVEIRA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/03/2018 Hora: 16:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001932-67.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA CEZARIO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/06/2018 Hora: 14:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001931-82.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIDETE PEREIRA DOS SANTOS ALVES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/06/2018 Hora: 14:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010332-82.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE WEISSHEIMER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS OAB - MT0019916A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDER GUSTAVO ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010332-82.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: DULCE 

WEISSHEIMER Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente 

feito, para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, intime-se o 

executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de Processo 

Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% (dez por 

cento). Não havendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 

19 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-63.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN LIMA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010008-63.2014.8.11.0021 REQUERENTE: IVAN 

LIMA PINHEIRO Inicialmente, indefiro o pedido de “chamamento do 

processo à ordem” feito pelo requerido, eis que se fora ele intimado da 

sessão de julgamento, torna-se desnecessária a intimação da decisão ali 

proferida por meio eletrônico, eis que a intimação é reputada efetivada no 

ato da sessão. Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente 

feito, para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, intime-se o 

executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de Processo 

Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% (dez por 

cento). Não havendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 

19 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-63.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN LIMA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010008-63.2014.8.11.0021 REQUERENTE: IVAN 

LIMA PINHEIRO Inicialmente, indefiro o pedido de “chamamento do 

processo à ordem” feito pelo requerido, eis que se fora ele intimado da 

sessão de julgamento, torna-se desnecessária a intimação da decisão ali 

proferida por meio eletrônico, eis que a intimação é reputada efetivada no 

ato da sessão. Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente 

feito, para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em fase de 
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cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, intime-se o 

executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de Processo 

Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% (dez por 

cento). Não havendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 

19 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010068-70.2013.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CASTILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010068-70.2013.8.11.0021 EXEQUENTE: FERREIRA 

& PELEGRINI LTDA - ME Não tendo sido o débito do executado quitado, 

fora a parte exequente instada a manifestar-se. Não tendo trazido aos 

autos a informação necessária ao impulsionamento do processo – qual 

seja a indicação de bens penhoráveis de propriedade do executado, a 

parte limitou-se à requerer, em juízo, a expedição de pedido de 

informações a órgãos/instituição, com vistas a produção da informação 

que se pretende. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Já tornara-se lugar comum, 

nos dias de hoje, quererem as partes transferir ao Poder Judiciário uma 

incumbência que somente a elas pertence. O acolhimento de pleitos de tal 

natureza é uma das grandes causas do conhecido congestionamento 

processual e ineficácia do princípio constitucional da razoável duração do 

processo. No caso dos autos, verifica-se que a parte intenciona 

diligências tendentes a trazer aos autos informações que integram o típico 

ato processual de postulação, qual seja a indicação de bens penhoráveis 

de propriedade do executado, ante a inércia deste em perfazer referida 

indicação. O direito discutido nos autos é de natureza puramente privada, 

de forma que a intervenção judicial na contenda deve resumir-se à 

decisão acerca do objeto controvertido e a solvência e condução das 

questões processuais. Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja 

efetivação é de obrigação única e exclusiva da parte, mormente quando 

se trata de litigante que é devidamente representado por advogado 

constituído, o qual detém plenas possibilidades de, por exemplo, requerer 

certidões de cartórios imobiliários e do Departamento de Trânsito acerca 

da existência de bens em nome do executado. Quanto à este último, 

saliente-se que totalmente descabida e ilegal seria eventual negativa do 

órgão de trânsito, eis que a propriedade de um veículo é, em tese, de 

menor significância do que a de um imóvel e, como é cediço, as 

informações imobiliárias são públicas, bastando a qualquer interessado 

dirigir-se à uma serventia extrajudicial para ter acesso à tais informações 

que, diga-se de passagem, podem incluir inclusive o endereço do 

proprietário. Numa rápida e não muito aprofundada pesquisa pela rede 

mundial de computadores, é possível claramente perceber a plena 

possibilidade do fornecimento, pelo órgão de trânsito, das informações 

perquiridas, sendo comum em vários sítios eletrônicos de congêneres de 

outras unidades da Federação a menção inclusive à forma como deve 

dar-se tal solicitação e a documentação que deva acompanhá-la. Citemos, 

exemplificadamente, o caso do Departamento de Trânsito do Estado de 

M i n a s  G e r a i s  –  D E T R A N / M G  ( f o n t e : 

https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/certidao-para-acoes-judi

ciais) e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF 

( f o n t e : 

http://www.detran.df.gov.br/component/content/article/271-veiculos/285-p

esquisa-cadastral.html), sendo que neste último consta inclusive a 

expressa menção de que o “requerimento para obtenção de informações 

de terceiros somente poderá ser solicitado por advogado com 

identificação da OAB, motivado por ação judicial”. Além do mais, é de bom 

alvitre ressaltar que – também – por uma vaga pesquisa no sítio eletrônico 

“Google”, fora possível identificar várias empresas privadas que prestam 

serviços de busca de bens, evidentemente que por meio de pagamento. 

Um dos serviços comumente prestados é a busca de veículos em nome de 

determinada pessoa. Não cabe aqui, na presente decisão, citar este órgão 

julgador o nome ou endereço eletrônico de tais empresas, pois não é dado 

ao Poder Judiciário a efetivação de publicidade comercial. A menção à tal 

situação é somente para explanar que há, sim, plenas possibilidades da 

parte buscar bens em nome do executado, sem que seja necessária a 

intervenção judicial. Insta ainda consignar que a própria Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – 

CNGCJ/MT, aprovada por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, que trata 

de regramento normativo administrativo de observância obrigatória por 

todos os Juízes do Estado de Mato Grosso, é clara ao especificar as 

funções do sistema RENAJUD, não mencionando, em seu artigo 150 caput, 

qualquer possibilidade de consulta: Art. 150. O Sistema RENAJUD é uma 

ferramenta que possibilita tanto inserção quanto a retirada de constrições 

judiciais dos veículos encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do 

Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o 

Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN. 

Verifica-se, por uma vaga leitura do referido dispositivo, que o sistema em 

questão serve somente à inserção e retirada de constrições judiciais de 

veículos, não servindo para consulta, mormente executiva. Mais severas 

ainda são as restrições administrativas, constantes no mesmo regramento 

de observância obrigatória citado, quanto à utilização do sistema INFOJUD, 

eis que o artigo 476 caput é específico ao aduzir que: Art. 476. As 

requisições de informações à Receita Federal para apuração de endereço 

ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz 

quando o requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para 

obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. (grifos nossos). Analisando o citado 

artigo, percebe-se que somente caberá a sua utilização quanto o 

requerente justificar – evidentemente de forma comprovada – que esgotou 

todos os meios possíveis para obter a informação que pretende, o que 

não é o caso dos autos. Portanto, sendo a declinação dos bens 

penhoráveis atribuição exclusiva da parte e não sendo, pelo exequente, 

demonstrado que diligenciou minimamente neste sentido, indefiro o pleito 

de expedição de pedido de informações. Intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, impulsione o processo, requerendo 

medidas que efetivamente possam solver o feito, sob pena de 

arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 19 de dezembro de 2017 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010167-06.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARTIM RODRIGO STEFFENON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

KELLY REGINA LEITE GNUTZMANN OAB - MT0019383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE FABIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010167-06.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: MARTIM 

RODRIGO STEFFENON Não tendo sido o débito do executado quitado, fora 

a parte exequente instada a manifestar-se. Não tendo trazido aos autos a 

informação necessária ao impulsionamento do processo – qual seja a 

indicação de bens penhoráveis de propriedade do executado, a parte 

limitou-se à requerer, em juízo, a expedição de pedido de informações a 

órgãos/instituição, com vistas a produção da informação que se pretende. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório do necessário. Passo à 

decisão. Fundamentação Já tornara-se lugar comum, nos dias de hoje, 

quererem as partes transferir ao Poder Judiciário uma incumbência que 

somente a elas pertence. O acolhimento de pleitos de tal natureza é uma 

das grandes causas do conhecido congestionamento processual e 

ineficácia do princípio constitucional da razoável duração do processo. No 

caso dos autos, verifica-se que a parte intenciona diligências tendentes a 

trazer aos autos informações que integram o típico ato processual de 

postulação, qual seja a indicação de bens penhoráveis de propriedade do 

executado, ante a inércia deste em perfazer referida indicação. O direito 

discutido nos autos é de natureza puramente privada, de forma que a 

intervenção judicial na contenda deve resumir-se à decisão acerca do 

objeto controvertido e a solvência e condução das questões processuais. 

Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja efetivação é de obrigação 

única e exclusiva da parte, mormente quando se trata de litigante que é 

devidamente representado por advogado constituído, o qual detém plenas 
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possibilidades de, por exemplo, requerer certidões de cartórios imobiliários 

e do Departamento de Trânsito acerca da existência de bens em nome do 

executado. Quanto à este último, saliente-se que totalmente descabida e 

ilegal seria eventual negativa do órgão de trânsito, eis que a propriedade 

de um veículo é, em tese, de menor significância do que a de um imóvel e, 

como é cediço, as informações imobiliárias são públicas, bastando a 

qualquer interessado dirigir-se à uma serventia extrajudicial para ter 

acesso à tais informações que, diga-se de passagem, podem incluir 

inclusive o endereço do proprietário. Numa rápida e não muito 

aprofundada pesquisa pela rede mundial de computadores, é possível 

claramente perceber a plena possibilidade do fornecimento, pelo órgão de 

trânsito, das informações perquiridas, sendo comum em vários sítios 

eletrônicos de congêneres de outras unidades da Federação a menção 

inclusive à forma como deve dar-se tal solicitação e a documentação que 

deva acompanhá-la. Citemos, exemplificadamente, o caso do 

Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais – DETRAN/MG 

( f o n t e : 

https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/certidoes/certidao-para-acoes-judi

ciais) e do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF 

( f o n t e : 

http://www.detran.df.gov.br/component/content/article/271-veiculos/285-p

esquisa-cadastral.html), sendo que neste último consta inclusive a 

expressa menção de que o “requerimento para obtenção de informações 

de terceiros somente poderá ser solicitado por advogado com 

identificação da OAB, motivado por ação judicial”. Além do mais, é de bom 

alvitre ressaltar que – também – por uma vaga pesquisa no sítio eletrônico 

“Google”, fora possível identificar várias empresas privadas que prestam 

serviços de busca de bens, evidentemente que por meio de pagamento. 

Um dos serviços comumente prestados é a busca de veículos em nome de 

determinada pessoa. Não cabe aqui, na presente decisão, citar este órgão 

julgador o nome ou endereço eletrônico de tais empresas, pois não é dado 

ao Poder Judiciário a efetivação de publicidade comercial. A menção à tal 

situação é somente para explanar que há, sim, plenas possibilidades da 

parte buscar bens em nome do executado, sem que seja necessária a 

intervenção judicial. Insta ainda consignar que a própria Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – 

CNGCJ/MT, aprovada por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, que trata 

de regramento normativo administrativo de observância obrigatória por 

todos os Juízes do Estado de Mato Grosso, é clara ao especificar as 

funções do sistema RENAJUD, não mencionando, em seu artigo 150 caput, 

qualquer possibilidade de consulta: Art. 150. O Sistema RENAJUD é uma 

ferramenta que possibilita tanto inserção quanto a retirada de constrições 

judiciais dos veículos encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do 

Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o 

Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN. 

Verifica-se, por uma vaga leitura do referido dispositivo, que o sistema em 

questão serve somente à inserção e retirada de constrições judiciais de 

veículos, não servindo para consulta, mormente executiva. Mais severas 

ainda são as restrições administrativas, constantes no mesmo regramento 

de observância obrigatória citado, quanto à utilização do sistema INFOJUD, 

eis que o artigo 476 caput é específico ao aduzir que: Art. 476. As 

requisições de informações à Receita Federal para apuração de endereço 

ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas pelo Juiz 

quando o requerente justificar que esgotou todos os meios possíveis para 

obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. (grifos nossos). Analisando o citado 

artigo, percebe-se que somente caberá a sua utilização quanto o 

requerente justificar – evidentemente de forma comprovada – que esgotou 

todos os meios possíveis para obter a informação que pretende, o que 

não é o caso dos autos. Portanto, sendo a declinação dos bens 

penhoráveis atribuição exclusiva da parte e não sendo, pelo exequente, 

demonstrado que diligenciou minimamente neste sentido, indefiro o pleito 

de expedição de pedido de informações. Intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, impulsione o processo, requerendo 

medidas que efetivamente possam solver o feito, sob pena de 

arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 19 de dezembro de 2017 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010004-55.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FELIPE STEFFENON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY REGINA LEITE GNUTZMANN OAB - MT0019383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010004-55.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: PAULO 

FELIPE STEFFENON Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do 

presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em 

fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, 

intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de 

Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% 

(dez por cento). Não havendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 

19 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-43.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CONCEICAO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GECELE MEDEIROS MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT18315/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010063-43.2016.8.11.0021 REQUERENTE: THIAGO 

CONCEICAO NASCIMENTO Considerando que a Lei nº 13.105 de 16 de 

março de 2015 (Novo Código de Processo Civil), nada dispôs acerca do 

impulsionamento do cumprimento de sentença pelo interessado, depois do 

trânsito em julgado da decisão condenatória, determino que aguarde-se 

em cartório pelo prazo de 01 (um) mês. Nada sendo requerido nesse 

prazo, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 19 de dezembro de 

2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-43.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CONCEICAO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GECELE MEDEIROS MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT18315/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010063-43.2016.8.11.0021 REQUERENTE: THIAGO 

CONCEICAO NASCIMENTO Considerando que a Lei nº 13.105 de 16 de 

março de 2015 (Novo Código de Processo Civil), nada dispôs acerca do 

impulsionamento do cumprimento de sentença pelo interessado, depois do 

trânsito em julgado da decisão condenatória, determino que aguarde-se 

em cartório pelo prazo de 01 (um) mês. Nada sendo requerido nesse 

prazo, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 19 de dezembro de 

2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-88.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUCIR LOWER - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010211-88.2015.8.11.0021 REQUERENTE: CLAUCIR 

LOWER - ME Considerando que a Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015 

(Novo Código de Processo Civil), nada dispôs acerca do impulsionamento 

do cumprimento de sentença pelo interessado, depois do trânsito em 

julgado da decisão condenatória, determino que aguarde-se em cartório 

pelo prazo de 01 (um) mês. Nada sendo requerido nesse prazo, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 19 de dezembro de 2017 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010105-92.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA FERREIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL VENTURA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

THANYA ALVES MARTINS OAB - MT0014996A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

GEOVANE RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSÉ UILSON FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010105-92.2016.8.11.0021 REQUERENTE: ANGELA 

FERREIRA ARAUJO Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do 

presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em 

fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, 

intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de 

Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% 

(dez por cento). Não havendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 

19 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001509-10.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do promovente 

Dra. DANIELA CAETANO DE BRITO , bem como seu cliente, para 

comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2018 Hora: 17:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010126-68.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SESA PAZ OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TARCISO JOSE BORBA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010126-68.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: 

FRANCISCO SESA PAZ OLIVEIRA Corrija-se o registro, a distribuição e 

autuação do presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que 

trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido 

de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 

caput do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da 

condenação de multa de 10% (dez por cento). Não havendo o pagamento, 

independentemente de nova deliberação, intime-se o exequente para 

impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 22 de setembro de 2017 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001973-34.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA AMENTA DA SILVA BRESEGHELLO OAB - SP339479 

(ADVOGADO)

ALINE HERNANDES PALHARES OAB - MT22525-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

DATEN TECNOLOGIA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogados(as do 

promovente, bem como seu cliente, para comparecer a audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

23/03/2018 Hora: 17:30 , horas de Mato Grosso, endereço: Av. Julio 

Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002002-84.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE LEME BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/02/2018 Hora: 12:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002020-08.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEY RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 
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BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2018 Hora: 16:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002019-23.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIBES RODRIGUES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2018 Hora: 16:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002009-76.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA APARECIDA VARELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICE KELLY VARELA SILVEIRA OAB - MT0014436A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/03/2018 Hora: 18:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001999-32.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR OLIVEIRA SANTOS MANSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/04/2018 Hora: 18:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-75.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANCELMO DE BARCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELCAR INVESTCAR LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARULLINY NEVES DA SILVA OAB - GO0039766A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010035-75.2016.8.11.0021 REQUERENTE: ANCELMO DE BARCELOS 

REQUERIDO: BELCAR INVESTCAR LTDA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

De início faz-se referência ao instituto da revelia que se impõe ao réu, 

posto que, citado, tomou conhecimento da Ação proposta e mesmo assim 

não compareceu à audiência conciliatória. Aplica-se ao caso o prescrito 

no artigo 26 da Lei nº. 6. l76/93 c/c art. 20 da Lei nº. 9.099/95. Entretanto, 

impera constar que a revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados 

na exordial, desde que se trate de direito disponível, mas não importa 

necessariamente em procedência do pedido, pois deve o Juiz verificar se 

o pleito da parte autora tem fundamento, para só assim, decidir-se por 

possível condenação. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: “O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei.” 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta feita, não obstante a 

caracterização da revelia, entendo ser medida de rigor a análise de mérito 

da ação, pelo fato de que a revelia por si só, não tem o condão de gerar a 

procedência da ação. Assim, a ré arguiu preliminares em sua defesa, de 

modo que passo a apreciá-las. Sustenta incompetência do juizado 

especial cível, tendo em vista a necessidade de realização de perícia 

técnica visando atestar as reais condições de conservação do veículo e 

desvalorização nos 7 meses de uso pelo requerente. Rejeito a preliminar, 

tendo em vista que este fato por si só não tem o condão de afastar a 

competência deste juízo para apreciação da matéria, pois a competência 

dos juizados especiais se limitou a causas de menor complexidade, o que 

verifica-se no presente caso, nos termos do art. 3º da Lei 9.099/95. Data 

Vênia, em sua contestação a própria requerida confirmou a existência do 

vício no automóvel, não tendo o que falar em incompetência por 

necessidade de perícia técnica. Sustenta ainda pela extinção do processo 

com julgamento do mérito, tendo em vista a realização do ato jurídico 

perfeito e transação lícita feita na forma do art. 842 do Código Civil, 

firmada por instrumento jurídico hábil à transferência de propriedade do 

veículo (DUT). Rejeito a preliminar, pois a parte autora tentou por várias 

vezes uma solução de forma administrativa para o problema que vinha 

enfrentando e restando totalmente infrutífera. Ademais, referida preliminar 

se confunde com o mérito. Afastadas as preliminares, passo ao exame do 

mérito. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por ANCELMO DE 

BARCELOS em face de BELCAR INVESTCAR LTDA, onde o autor alega, 

em síntese, que adquiriu um veículo da empresa requerida e que este veio 

a apresentar problemas no motor, não sendo atendido em seu pedido para 

troca do automóvel quando procurou a empresa. No mérito, a ré confirma 

que o veículo apresentou problemas no motor, afirmando ainda que esteve 

na oficina da empresa e que fora consertado gratuitamente em virtude de 

estar dentro do prazo de garantia, impugnando assim os pedidos do autor. 

Pois bem, compulsando os autos, bem como os documentos que o 

instruem, verifico que o direito milita em favor do autor, uma vez que 

evidentemente teve suas expectativas frustradas ante o problema que 

seu veículo apresentou num curso espaço de tempo após sua aquisição. 

Dessa forma, em que pese a empresa ré sustentar a impossibilidade 

dessa condenação ao tentarem se eximir, de forma vaga e genérica de 

suas responsabilidades, não há que prosperar tais alegações, pois o ato 

ilícito resta plenamente configurado, presumindo-se os danos de ordem 

moral que advieram a consumidor lesionado, por tentar diversas vezes 

uma solução de forma amigável, além de ter que retornar a concessionária 

por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no seu veículo. 

Assim, verifico que não apresentou provas capaz de modificar os direitos 

do autor, nos termos do art. 373, II, do NCPC, visto que o autor apresentou 

provas satisfatórias (recibos, comprovante de pagamento etc) que 

corroboram com todas as suas alegações. Nesse sentido: “APELAÇÃO 
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CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA 

DE VÉICULO. DEFEITO. PRAZO DE GARANTIA. REPAROS NÃO 

REALIZADOS. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

RETORNO AO STATU QUO ANTE. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. Nas 

relações de consumo, a parte que adquire veículo com defeito e, dentro do 

prazo legal e da garantia dada pela empresa, busca o reparo que não é 

realizado, tem direito à rescisão do contrato e a receber de volta o que 

tenha pagado para a sua aquisição, além de indenização por danos morais 

que, além de patentes, foram devidamente provados no caso dos autos. 

(TJ-MG - AC: 10701110070664001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de 

Julgamento: 23/01/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 04/02/2014)” (GRIFO) DO DANO MORAL No que tange ao 

pedido de reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da 

empresa ré causou sim abalo emocional ao autor, abalo esse passível de 

indenização, vez que frustrou a relação de consumo e confiança entre 

promovente e promovida ao vender um veículo com vício oculto de difícil 

constatação. No entanto, impera constar que ante a omissão da lei, fica ao 

arbítrio do julgador a fixação da importância devida a título de indenização, 

desde que não se desvencilhe dos critérios rotineiramente adotados pela 

doutrina e pela jurisprudência pátrias, devendo-se valer, ainda, de sua 

experiência e bom senso, atento à realidade da vida, notadamente, à 

situação econômica atual e às peculiaridades de cada caso. Assim, ao 

decidir a lide referente à quantificação por dano moral, o julgador deve 

analisar caso a caso e pautar a decisão no juízo de ponderação, 

considerando o caráter sancionatório, que impõe uma penalidade ao 

ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, para evitar que a 

conduta danosa seja reiterada, bem como, que seja evidenciado o caráter 

compensatório da indenização, devendo servir de alguma forma para 

confortar a vítima e amenizar os constrangimentos e aborrecimentos 

sofridos. Destarte, entendo que, pelo caso em analise, levando-se em 

conta a natureza da ofensa, os valores envolvidos, a situação econômica 

da ofensora e da ofendida, bem como demais circunstancias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 5.000 

(cinco mil reais). Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com a extinção do 

processo com resolução do mérito a fim de: a) CONDENAR a empresa 

reclamada BELCAR INVESTCAR LTDA. a restituir o valor de R$ 9.029,54 

(nove mil e vinte nove reais e cinquenta e quatro reais), acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde a 

citação (404 e 405 CC); b) CONDENAR a empresa reclamada a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a reclamante ANCELMO DE 

BARCELOS no valor R$ 5.000 (cinco mil reais), valor com incidência de 

juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença 

(súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 09 de Junho de 2017. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-84.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Certidão Certifico e dou fé que, o Recurso Inominado do promovido, 

referente o ID N. 107761123, , bem como as guias de preparo são 

tempestivas. Nos termos da legislação vigente e dos provimentos 

54-55/2007 CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

procurador da parte promovente para que ofereça suas contrarrazões ao 

recurso inominado referente ID 107761123, no prazo de 10 (dez) dias. 

Agua Boa/MT, 6 de janeiro de 2018 Eleonora Bissolotti Gestora Judicial 

Designada

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000873-44.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE CARUBIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO LUIS BORTOLINI OAB - MT0016808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que houve pagamento voluntário da r. 

sentença, conforme comprova id. 11276617. Assim sendo, promovo a 

intimação do advogado da promovente, para manifestar-se a respeito dos 

documentos juntados pela reclamada id. 11276617 e seguintes, no prazo 

legal.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010323-23.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MONTEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010323-23.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: SOLANGE 

MONTEIRO DA SILVA Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do 

presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em 

fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, 

intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de 

Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% 

(dez por cento). Não havendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 

10 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000578-07.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DE SOUZA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000578-07.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

APARECIDO DE SOUZA FILHO Indefiro o pedido de cumprimento de 

sentença, eis que a petição não atende ao que determina o artigo 524 do 

Código de Processo Civil. Intime-se o exequente para impulsionar o feito no 
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prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. Água Boa, 

10 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000578-07.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DE SOUZA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000578-07.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

APARECIDO DE SOUZA FILHO Indefiro o pedido de cumprimento de 

sentença, eis que a petição não atende ao que determina o artigo 524 do 

Código de Processo Civil. Intime-se o exequente para impulsionar o feito no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. Água Boa, 

10 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010047-94.2013.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE SOUZA BOECHAT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE SOUZA BOECHAT OAB - RJ0152805A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO JOSE ARJONA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010047-94.2013.8.11.0021 EXEQUENTE: MARCOS 

DE SOUZA BOECHAT No que se refere à expedição de mandado de 

penhora, não vemos óbice em seu deferimento. Por tal razão, determino a 

expedição de mandado ao Sr. Oficial de Justiça para que perfaça a 

penhora de tantos bens do devedor quanto bastem para o pagamento do 

principal atualizado, juros, custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme autorização expressa no artigo 831 caput do Código de 

Processo Civil, devendo a ordem ser cumprida nos endereços constantes 

às fls. 147-verso. A penhora deverá recair sobre os seguintes bens, em 

ordem de preferência, nos termos do artigo 835 do Código de Processo 

Civil: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito 

Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com 

cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - 

bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - 

ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do 

faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - 

direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de 

alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. Fica o Sr. Oficial de 

Justiça notificado que poderá efetuar a penhora independentemente do 

local onde se encontra o bem, ainda que sobre a posse, detenção ou 

guarda de terceiros. Nos termos do artigo 1.267 da lei n.º 10.406/02 

(Código Civil Brasileiro) e considerando que a propriedade móvel 

transmite-se pela mera tradição, fica desde já o Sr. Oficial autorizado a 

penhorar quaisquer bens móveis que estejam em poder do devedor, 

principalmente no que se refere à veículos automotores. Em caso de 

ausência de atribuição de valor do bem pelo executado, com a 

concordância do exequente, nos específicos casos em que a lei determina 

(artigo 847, parágrafo 1º, inciso V, do Código de Processo Civil), 

determino a imediata avaliação do bem, nos termos do artigo 829, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Fica desde já os longa manus 

cientificados que o depósito do bem penhorado somente poderá ser 

efetivado em poder do executado, nos termos do artigo 840, parágrafo 2º 

do Código de Processo Civil, com expressa anuência do exequente ou nos 

casos de difícil remoção. Do contrário e de forma ordinária, deverá o bem 

ser depositado em nome do exequente, ficando este na condição de fiel 

depositário, ciente ainda que deverá providenciar e custear a remoção do 

bem, sob pena de precluir do direito que lhe assiste na execução, com a 

consequente liberação da penhora. Autorizo que o Sr. Oficial de Justiça, 

no caso de ausência de expressa concordância – pelo exequente - do 

depósito de bem em poder do executado e se eventualmente não 

providenciar aquele os meios necessário para a remoção imediata do bem, 

que deixe de cumprir a ordem, oportunidade em que haverá a mediata 

preclusão da possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 

Cumpra-se, expedindo mandado de penhora, avaliação e remoção dos 

bens. Água Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000785-06.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO PEDUTI NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA AFONSO MENDES FERREIRA OAB - GO37503 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXECUTADO)

NUTRICIONAL RACOES E NUTRIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

LIELE SANTINI OAB - MT22376/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000785-06.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: EMILIO 

PEDUTI NETO Considerando que o advogado da parte autora detém 

poderes específicos para receber, autorizo a expedição de alvará para 

transferência na conta bancária indicada no ID 10962813. Segue, anexo, o 

extrato do alvará. Quanto ao restante da obrigação, determino que 

corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, intime-se os 

executados para, nos termos do artigo 523 caput do Código de Processo 

Civil, efetuar o pagamento do restante do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% 

(dez por cento), bem como honorários advocatícios também no patamar de 

10% (dez por cento), conforme parágrafo primeiro do dispositivo citado. 

Não havendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 15 de 

janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000785-06.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO PEDUTI NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA AFONSO MENDES FERREIRA OAB - GO37503 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXECUTADO)

NUTRICIONAL RACOES E NUTRIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

LIELE SANTINI OAB - MT22376/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000785-06.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: EMILIO 

PEDUTI NETO Considerando que o advogado da parte autora detém 

poderes específicos para receber, autorizo a expedição de alvará para 

transferência na conta bancária indicada no ID 10962813. Segue, anexo, o 

extrato do alvará. Quanto ao restante da obrigação, determino que 

corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, intime-se os 

executados para, nos termos do artigo 523 caput do Código de Processo 

Civil, efetuar o pagamento do restante do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% 

(dez por cento), bem como honorários advocatícios também no patamar de 

10% (dez por cento), conforme parágrafo primeiro do dispositivo citado. 

Não havendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, 
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sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 15 de 

janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010272-12.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CAMARGO MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA BATISTA DOS SANTOS OAB - MT0011154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer dar inicio a execução de sentença. FRANCILEUDO DE 

SOUSA CHAGAS Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001992-40.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS BISPO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TARSO RODRIGUES OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001992-40.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: ANTONIO 

CARLOS BISPO DE SOUZA Inicialmente, determino que o trâmite 

processual ocorra sem o recolhimento de custas prévias em primeiro grau 

de jurisdição, conforme expressa disposição contida no artigo 54 caput da 

Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando o feito, 

aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da Lei n.º 13.105, de 

16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente 

apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título executivo 

(artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 238 caput do 

diploma referido, para integrar a relação processual. A citação deverá ser 

pessoal e será perfectibilizada mediante carta com aviso de recebimento 

(artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no entanto, ser feita na 

pessoa do representante legal ou procurador do executado, conforme 

disposição contida no artigo 242 do regramento de regência, ou entregue 

na ao encarregado da recepção de pessoa jurídica ou firma individual 

(artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige o artigo 250, inciso 

II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem 

como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 

827, parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia da obrigação – principal, juros e eventuais custas e 

honorários advocatícios. O termo inicial para o pagamento será aquele 

previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso 

intencione o executado apresentar embargos à execução, deverá a parte 

fazê-lo no bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a 

efetivação de penhora de bens/valores, e após a consecução de 

audiência de conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para postular por típicas medidas executórias. 

Cumpra-se. Água Boa, 19 de dezembro de 2017 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010362-20.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO CARDOSO TONHA OAB - MT0003573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO DE MATOS VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010362-20.2016.8.11.0021 REQUERENTE: JOAO 

BATISTA DA SILVA Defiro o pedido constante do id nº 5540310, até o 

limite do débito. Por consequência, determino a penhora dos créditos da 

parte executada, junto ao Município de Nova Nazaré-MT, até o limite da 

dívida. Ante o exposto, oficie ao ente político supramencionado para que, 

havendo o crédito noticiado, em favor do executado Sr. Aparecido de 

Matos Vieira, deposito referido numerário judicialmente, até o limite da 

dívida, com vinculação ao presente feito. Após, intime-se o executado 

para querendo opor-se à constrição. Cumpra-se. Água Boa, 09 de Janeiro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001937-89.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LASARO BARBOSA DE FARIA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT0016065A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIERO MILANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001937-89.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: LASARO 

BARBOSA DE FARIA NETO Inicialmente, determino que o trâmite 

processual ocorra sem o recolhimento de custas prévias em primeiro grau 

de jurisdição, conforme expressa disposição contida no artigo 54 caput da 

Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando o feito, 

aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da Lei n.º 13.105, de 

16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente 

apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título executivo 

(artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 238 caput do 

diploma referido, para integrar a relação processual. A citação deverá ser 

pessoal e será perfectibilizada mediante carta com aviso de recebimento 

(artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no entanto, ser feita na 

pessoa do representante legal ou procurador do executado, conforme 

disposição contida no artigo 242 do regramento de regência, ou entregue 

na ao encarregado da recepção de pessoa jurídica ou firma individual 

(artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige o artigo 250, inciso 

II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem 

como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 

827, parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia da obrigação – principal, juros e eventuais custas e 

honorários advocatícios. O termo inicial para o pagamento será aquele 

previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso 

intencione o executado apresentar embargos à execução, deverá a parte 

fazê-lo no bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a 

efetivação de penhora de bens/valores, e após a consecução de 

audiência de conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para postular por típicas medidas executórias. 

Cumpra-se. Água Boa, 10 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001938-74.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LASARO BARBOSA DE FARIA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT0016065A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS VIANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001938-74.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: LASARO 

BARBOSA DE FARIA NETO Inicialmente, determino que o trâmite 

processual ocorra sem o recolhimento de custas prévias em primeiro grau 

de jurisdição, conforme expressa disposição contida no artigo 54 caput da 

Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando o feito, 

aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da Lei n.º 13.105, de 

16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente 
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apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título executivo 

(artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 238 caput do 

diploma referido, para integrar a relação processual. A citação deverá ser 

pessoal e será perfectibilizada mediante carta com aviso de recebimento 

(artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no entanto, ser feita na 

pessoa do representante legal ou procurador do executado, conforme 

disposição contida no artigo 242 do regramento de regência, ou entregue 

na ao encarregado da recepção de pessoa jurídica ou firma individual 

(artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige o artigo 250, inciso 

II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem 

como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 

827, parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia da obrigação – principal, juros e eventuais custas e 

honorários advocatícios. O termo inicial para o pagamento será aquele 

previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso 

intencione o executado apresentar embargos à execução, deverá a parte 

fazê-lo no bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a 

efetivação de penhora de bens/valores, e após a consecução de 

audiência de conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para postular por típicas medidas executórias. 

Cumpra-se. Água Boa, 10 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002000-17.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANI MAIRA MINELLI LOBO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSA FERREIRA XAVIER DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1002000-17.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: DAIANI 

MAIRA MINELLI LOBO Inicialmente, determino que o trâmite processual 

ocorra sem o recolhimento de custas prévias em primeiro grau de 

jurisdição, conforme expressa disposição contida no artigo 54 caput da 

Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando o feito, 

aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da Lei n.º 13.105, de 

16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente 

apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título executivo 

(artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 238 caput do 

diploma referido, para integrar a relação processual. A citação deverá ser 

pessoal e será perfectibilizada mediante carta com aviso de recebimento 

(artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no entanto, ser feita na 

pessoa do representante legal ou procurador do executado, conforme 

disposição contida no artigo 242 do regramento de regência, ou entregue 

na ao encarregado da recepção de pessoa jurídica ou firma individual 

(artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige o artigo 250, inciso 

II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem 

como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 (três) dias (artigo 

827, parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia da obrigação – principal, juros e eventuais custas e 

honorários advocatícios. O termo inicial para o pagamento será aquele 

previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso 

intencione o executado apresentar embargos à execução, deverá a parte 

fazê-lo no bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a 

efetivação de penhora de bens/valores, e após a consecução de 

audiência de conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para postular por típicas medidas executórias. 

Cumpra-se. Água Boa, 10 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010273-94.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAYLLA MONIKE CAVALCANTE MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA BATISTA DOS SANTOS OAB - MT0011154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010273-94.2016.8.11.0021 REQUERENTE: RAYLLA 

MONIKE CAVALCANTE MOTA Trata-se o presente de embargos de 

declaração ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos 

presentes autos. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, 

inciso II do Código de Processo Civil, após publicada a sentença – que no 

presente caso, conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a 

inclusão de seus termos no sistema informatizado PJE/TJMT – somente 

pode o juiz alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou 

erros de cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os 

embargos tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível 

efeito infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento 

de regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 11 de janeiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000853-53.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEY PEREIRA DE ASSUNCAO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER MARTINS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000853-53.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: MARLEY 

PEREIRA DE ASSUNCAO SILVA Malgrado tenha a parte requerente 

incluído uma movimentação alegando que haveria o protocolo de embargos 
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de declaração, verifica-se dos autos virtuais que não há nenhuma petição. 

Diante do exposto, determino que seja certificado o trânsito em julgado da 

sentença e, após, que sejam cumpridas as determinações nela 

constantes, arquivando-se o feito em seguida. Cumpra-se. Água Boa, 11 

de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-57.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DEJALMA KNAPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PIRES GUIMARAES OAB - GO0024293A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010032-57.2015.8.11.0021 REQUERENTE: 

DEJALMA KNAPP Trata-se o presente de embargos de declaração 

ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos presentes autos. 

Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do Código 

de Processo Civil, após publicada a sentença – que no presente caso, 

conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a inclusão de 

seus termos no sistema informatizado PJE/TJMT – somente pode o juiz 

alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou erros de 

cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os embargos 

tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível efeito 

infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento de 

regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No caso dos autos, 

insurge-se o embargante em relação ao seguinte trecho da sentença: a) 

CONDENAR a empresa reclamada BANCO DO BRASIL S.A a restituir o 

valor de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) ante o desconto indevido, 

em dobro, corrigidos monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo 

(súmula 43 STJ) e pelo INPC desde a citação (404 e 405 CC); Malgrado 

seja possível entender que a correção pelo INPC desde a citação 

referem-se aos juros legais, para que não pairem dúvidas interpretativas 

acerca da decisão, mister a sua complementação. Assim, verificando este 

órgão jurisdicional a existência de vício que macule o provimento exarado, 

recebo os embargos – por tempestivos – e, no mérito, dou-lhes 

provimento, para que o trecho embargado passe a ter a seguinte redação: 

a) CONDENAR a empresa reclamada BANCO DO BRASIL S.A a restituir o 

valor de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) ante o desconto indevido, 

em dobro, corrigidos monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo 

(súmula 43 STJ) e com juros legais desde a citação (404 e 405 CC); Sem 

custas, nos termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes em honorários advocatícios na presente 

fase processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 11 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010300-77.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR LUZ LANDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO TOYAMA FALEIRO OAB - MT0019014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (REQUERIDO)

AGUA BOA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS VARGAS OAB - MT23917/O (ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO)

EURIPEDES ALVES FEITOSA OAB - GO0008314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010300-77.2016.8.11.0021 REQUERENTE: ADAIR 

LUZ LANDIM Trata-se o presente de embargos de declaração ajuizados 

por MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA em razão da 

sentença proferida nos presentes autos. Conforme expressa dicção legal 

aposta no artigo 494, inciso II do Código de Processo Civil, após publicada 

a sentença – que no presente caso, conforme salientado no próprio 

provimento, deu-se com a inclusão de seus termos no sistema 

informatizado PJE/TJMT – somente pode o juiz alterá-la - quando não for 

para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo - por meio de 

embargos de declaração. Vê-se que os embargos tem o condão de, 

eventualmente e em razão de seu possível efeito infringente, modificar a 

sentença. No entanto, o mesmo regramento de regência citado, em seu 

artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 11 de janeiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010300-77.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR LUZ LANDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO TOYAMA FALEIRO OAB - MT0019014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (REQUERIDO)

AGUA BOA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS VARGAS OAB - MT23917/O (ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO)

EURIPEDES ALVES FEITOSA OAB - GO0008314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010300-77.2016.8.11.0021 REQUERENTE: ADAIR 

LUZ LANDIM Trata-se o presente de embargos de declaração ajuizados 

por E.O. MACHADO - ME em razão da sentença proferida nos presentes 

autos. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do 

Código de Processo Civil, após publicada a sentença – que no presente 

caso, conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a inclusão 

de seus termos no sistema informatizado PJE/TJMT – somente pode o juiz 

alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou erros de 

cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os embargos 

tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível efeito 

infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento de 

regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. Sustenta o embargante 

que não fora manifestado, na sentença, acerca de sua alegação 

preliminar de incompetência do Juizado Especial. No entanto, 

diferentemente de suas alegações, constara expressamente na sentença 

o afastamento das preliminares. Ademais, no bojo da decisão constara 

expressamente a menção à responsabilidade solidária de todos. Assim, 

não verificando este órgão jurisdicional qualquer vício que macule o 

provimento exarado, recebo os embargos – por tempestivos – e, no 

mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos termos do artigo 1.023 caput 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes em honorários 

advocatícios na presente fase processual, eis que incabíveis. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Certifique-se acerca de resposta ao recurso e, já tendo transcorrido o 

prazo, encaminhem-se os autos à Egrégia Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 11 de 

janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-97.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEY PEREIRA DE ASSUNCAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

WAGNER MARTINS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000281-97.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARLEY 

PEREIRA DE ASSUNCAO SILVA O artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95 e 

claro ao aduzir que o processo é extinto quanto o autor faltar a quaisquer 

das audiências do processo. No caso dos autos, verifica-se pelo termo de 

audiência de conciliação carregado no sistema que a parte requerente, 

mesmo devida e antecipadamente intimada do ato, nele não compareceu e 

sequer justificou a sua ausência. Portanto, a extinção do processo é 

medida de rigor. Diante do exposto, extingo o presente processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95. 

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 51, parágrafo 2º. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 3 de outubro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010212-39.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO)

GUILHERME ANIBAL MONTENARI OAB - MT0017165A (ADVOGADO)

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO)

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A (ADVOGADO)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010212-39.2016.8.11.0021 REQUERENTE: ROBERTO CARLOS MOREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

De início faz-se referência ao instituto da revelia que se impõe a 

reclamada, posto que, citada, tomou conhecimento da ação proposta e 

não compareceu à audiência de conciliação. Aplica-se ao caso o prescrito 

no art. 344 do Código de Processo Civil. Entretanto, impera constar que à 

revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, desde que 

se trate de direito disponível, mas não importa necessariamente em 

procedência do pedido, pois deve o Juiz verificar se o pleito da do autor 

tem fundamento, para só assim, decidir-se por possível condenação. 

Desta feita, não obstante a caracterização da revelia, entendo ser medida 

de rigor a análise de mérito da ação, pelo fato de que a revelia por si só, 

não tem o condão de gerar a procedência da ação. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, 

nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de produção e 

provas. Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS movida por ROBERTO CARLOS MOREIRA DOS SANTOS em face 

de DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, onde a parte reclamante alega, em síntese, 

que é caminhoneiro e durante o processo de renovação de sua carteira 

de habilitação, recebeu o respectivo documento sem constar as devidas 
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observações no tocante a aptidão para transportar produtos perigosos. 

Sustenta que após constatar o erro em sua carteira, solicitou a alteração 

perante a reclamada, sendo que esta veio a entregar com as devidas 

correções somente após 6 (seis) meses, passando assim por diversos 

momentos de apreensão como medo de ser barrado, razão pela qual 

pugna pela reparação a título de danos morais que entende ter sofrido em 

razão desses fatos. Pois bem. Ao analisar detidamente os presentes 

autos, bem como os documentos que o instruem, verifico que o direito não 

milita em favor do reclamante, pois as provas carreadas aos autos são 

insuficientes para demonstrar a extensão do suposto dano suportado e 

assim permitir um posicionamento deste juízo. Assim, não foi capaz de 

provar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos 

termos do art. 373, I do NCPC. Ademais, o ponto nodal da questão, objeto 

da presente ação, não demanda maiores considerações, haja vista que, 

não obstante as alegações do reclamante de que tenha sofrido abalo 

moral em decorrência da demora na emissão de sua CNH com as devidas 

anotações, entendo que este fato não é suficiente a amparar qualquer 

pleito de cunho indenizatório, tratando-se somente de mero dissabor. 

Aliás, a respeito deste tema, alguns tribunais pátrios assim decidiu: 

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATRASO NA 

ENTREGA DA CNH. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO A QUE 

SE NEGA PROVIMENTO. O atraso na entrega da Carteira Nacional de 

Habilitação com a inclusão da categoria A, desacompanhada de qualquer 

gravame aos respectivos direitos de personalidade, por si só, não 

deflagra o dever de indenizar do Estado, porquanto revela mero dissabor, 

incapaz de exigir reparação ao patrimônio ideal do particular. Processo AC 

10223110086046001 MG / Órgão Julgador - Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA 

CÍVEL – Publicação - 04/04/2014 – Julgamento: 1 de Abril de 2014 / 

Relator: Peixoto Henriques” DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS propostas por ROBERTO CARLOS 

MOREIRA DOS SANTOS em face de DETRAN - MT - DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com a 

extinção do processo com resolução do mérito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 09 de Outubro de 2017. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 23 de outubro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010035-75.2016.8.11.0021 REQUERENTE: ANCELMO DE BARCELOS 

REQUERIDO: BELCAR INVESTCAR LTDA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

De início faz-se referência ao instituto da revelia que se impõe ao réu, 

posto que, citado, tomou conhecimento da Ação proposta e mesmo assim 

não compareceu à audiência conciliatória. Aplica-se ao caso o prescrito 

no artigo 26 da Lei nº. 6. l76/93 c/c art. 20 da Lei nº. 9.099/95. Entretanto, 

impera constar que a revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados 

na exordial, desde que se trate de direito disponível, mas não importa 

necessariamente em procedência do pedido, pois deve o Juiz verificar se 

o pleito da parte autora tem fundamento, para só assim, decidir-se por 

possível condenação. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: “O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei.” 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta feita, não obstante a 

caracterização da revelia, entendo ser medida de rigor a análise de mérito 

da ação, pelo fato de que a revelia por si só, não tem o condão de gerar a 

procedência da ação. Assim, a ré arguiu preliminares em sua defesa, de 

modo que passo a apreciá-las. Sustenta incompetência do juizado 

especial cível, tendo em vista a necessidade de realização de perícia 

técnica visando atestar as reais condições de conservação do veículo e 

desvalorização nos 7 meses de uso pelo requerente. Rejeito a preliminar, 

tendo em vista que este fato por si só não tem o condão de afastar a 

competência deste juízo para apreciação da matéria, pois a competência 

dos juizados especiais se limitou a causas de menor complexidade, o que 

verifica-se no presente caso, nos termos do art. 3º da Lei 9.099/95. Data 

Vênia, em sua contestação a própria requerida confirmou a existência do 

vício no automóvel, não tendo o que falar em incompetência por 

necessidade de perícia técnica. Sustenta ainda pela extinção do processo 

com julgamento do mérito, tendo em vista a realização do ato jurídico 

perfeito e transação lícita feita na forma do art. 842 do Código Civil, 

firmada por instrumento jurídico hábil à transferência de propriedade do 

veículo (DUT). Rejeito a preliminar, pois a parte autora tentou por várias 

vezes uma solução de forma administrativa para o problema que vinha 

enfrentando e restando totalmente infrutífera. Ademais, referida preliminar 

se confunde com o mérito. Afastadas as preliminares, passo ao exame do 

mérito. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por ANCELMO DE 

BARCELOS em face de BELCAR INVESTCAR LTDA, onde o autor alega, 

em síntese, que adquiriu um veículo da empresa requerida e que este veio 

a apresentar problemas no motor, não sendo atendido em seu pedido para 

troca do automóvel quando procurou a empresa. No mérito, a ré confirma 

que o veículo apresentou problemas no motor, afirmando ainda que esteve 

na oficina da empresa e que fora consertado gratuitamente em virtude de 

estar dentro do prazo de garantia, impugnando assim os pedidos do autor. 

Pois bem, compulsando os autos, bem como os documentos que o 

instruem, verifico que o direito milita em favor do autor, uma vez que 

evidentemente teve suas expectativas frustradas ante o problema que 

seu veículo apresentou num curso espaço de tempo após sua aquisição. 

Dessa forma, em que pese a empresa ré sustentar a impossibilidade 

dessa condenação ao tentarem se eximir, de forma vaga e genérica de 

suas responsabilidades, não há que prosperar tais alegações, pois o ato 

ilícito resta plenamente configurado, presumindo-se os danos de ordem 

moral que advieram a consumidor lesionado, por tentar diversas vezes 

uma solução de forma amigável, além de ter que retornar a concessionária 

por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no seu veículo. 

Assim, verifico que não apresentou provas capaz de modificar os direitos 

do autor, nos termos do art. 373, II, do NCPC, visto que o autor apresentou 

provas satisfatórias (recibos, comprovante de pagamento etc) que 

corroboram com todas as suas alegações. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA 

DE VÉICULO. DEFEITO. PRAZO DE GARANTIA. REPAROS NÃO 

REALIZADOS. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

RETORNO AO STATU QUO ANTE. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. Nas 

relações de consumo, a parte que adquire veículo com defeito e, dentro do 

prazo legal e da garantia dada pela empresa, busca o reparo que não é 

realizado, tem direito à rescisão do contrato e a receber de volta o que 

tenha pagado para a sua aquisição, além de indenização por danos morais 

que, além de patentes, foram devidamente provados no caso dos autos. 

(TJ-MG - AC: 10701110070664001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de 

Julgamento: 23/01/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 04/02/2014)” (GRIFO) DO DANO MORAL No que tange ao 

pedido de reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da 

empresa ré causou sim abalo emocional ao autor, abalo esse passível de 
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indenização, vez que frustrou a relação de consumo e confiança entre 

promovente e promovida ao vender um veículo com vício oculto de difícil 

constatação. No entanto, impera constar que ante a omissão da lei, fica ao 

arbítrio do julgador a fixação da importância devida a título de indenização, 

desde que não se desvencilhe dos critérios rotineiramente adotados pela 

doutrina e pela jurisprudência pátrias, devendo-se valer, ainda, de sua 

experiência e bom senso, atento à realidade da vida, notadamente, à 

situação econômica atual e às peculiaridades de cada caso. Assim, ao 

decidir a lide referente à quantificação por dano moral, o julgador deve 

analisar caso a caso e pautar a decisão no juízo de ponderação, 

considerando o caráter sancionatório, que impõe uma penalidade ao 

ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, para evitar que a 

conduta danosa seja reiterada, bem como, que seja evidenciado o caráter 

compensatório da indenização, devendo servir de alguma forma para 

confortar a vítima e amenizar os constrangimentos e aborrecimentos 

sofridos. Destarte, entendo que, pelo caso em analise, levando-se em 

conta a natureza da ofensa, os valores envolvidos, a situação econômica 

da ofensora e da ofendida, bem como demais circunstancias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 5.000 

(cinco mil reais). Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com a extinção do 

processo com resolução do mérito a fim de: a) CONDENAR a empresa 

reclamada BELCAR INVESTCAR LTDA. a restituir o valor de R$ 9.029,54 

(nove mil e vinte nove reais e cinquenta e quatro reais), acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde a 

citação (404 e 405 CC); b) CONDENAR a empresa reclamada a pagar 

indenização por danos morais ocasionados a reclamante ANCELMO DE 

BARCELOS no valor R$ 5.000 (cinco mil reais), valor com incidência de 

juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença 

(súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 09 de Junho de 2017. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:
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(ADVOGADO)
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001142-83.2017.8.11.0021 REQUERENTE: CRISTIEN KELLI DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que a parte reclamante não compareceu à audiência 

conciliatória, tampouco manifestou nos autos justificando sua ausência, 

vindo a comparecer somente a parte reclamada que na oportunidade 

requereu arquivamento do feito. O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. ....” Aliás, é o que preconiza o art. 51, 

inciso I da Lei 9.099/95: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo;” Assim, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 51, inciso I da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 29 de 

Dezembro de 2017. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Porém, condeno a parte autora no 

pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 51, 

parágrafo 2º da Lei n.º 9.099/95. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 9 de janeiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001420-84.2017.8.11.0021 REQUERENTE: HELLEN COSTA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que a parte reclamante não compareceu à audiência 

conciliatória, tampouco manifestou nos autos justificando sua ausência, 

vindo a comparecer somente a parte reclamada que na oportunidade 

requereu arquivamento do feito. O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. ....” Aliás, é o que preconiza o art. 51, 

inciso I da Lei 9.099/95: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo;” Assim, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 51, inciso I da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 29 de 

Dezembro de 2017. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Porém, condeno a parte autora no 

pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 51, 

parágrafo 2º da Lei n.º 9.099/95. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 9 de janeiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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JULIANA BATISTA DOS SANTOS OAB - MT0011154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001580-12.2017.8.11.0021 REQUERENTE: FRANCISCO CONCEICAO DA 

SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Homologo o acordo 

entabulado entre as partes para que surta os efeitos legais e SUGIRO 

PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com julgamento do mérito na forma do 

art. 487, III do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 29 de dezembro de 2017 ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 9 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001580-12.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA BATISTA DOS SANTOS OAB - MT0011154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001580-12.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

FRANCISCO CONCEICAO DA SILVA O artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, 

percebe-se pela documentação encartada ao feito que a parte 

demonstrou documentalmente a quitação da obrigação. Diante do exposto, 

nada mais resta a fazer no presente processo a não ser declarar a sua 

extinção. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos 

do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas ou 

honorários. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, após, independentemente de nova 

deliberação, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 9 de janeiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001188-72.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIONAS SOUZA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001188-72.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DIONAS SOUZA GOMES 

REQUERIDO: AMERICEL S/A Vistos, etc. Homologo o acordo entabulado 

entre as partes para que surta os efeitos legais e SUGIRO PELA 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com julgamento do mérito na forma do art. 487, 

III do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 29 de dezembro de 2017 ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 9 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001188-72.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIONAS SOUZA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001188-72.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DIONAS 

SOUZA GOMES O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê 

expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito que a parte demonstrou 

documentalmente a quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais 

resta a fazer no presente processo a não ser declarar a sua extinção. 

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos. Cumpra-se. Água Boa, 9 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-25.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS OAB - MT0019916A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010200-25.2016.8.11.0021 REQUERENTE: MANOEL FERREIRA DA CRUZ 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Homologo o 

acordo entabulado entre as partes para que surta os efeitos legais e 

SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com julgamento do mérito na 
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forma do art. 487, III do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 29 de dezembro de 2017 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 9 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-25.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS OAB - MT0019916A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010200-25.2016.8.11.0021 REQUERENTE: MANOEL 

FERREIRA DA CRUZ O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil 

prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) 

II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito que a parte demonstrou 

documentalmente a quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais 

resta a fazer no presente processo a não ser declarar a sua extinção. 

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos. Cumpra-se. Água Boa, 9 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001578-42.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FERNANDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA BATISTA DOS SANTOS OAB - MT0011154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001578-42.2017.8.11.0021 REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE 

FERNANDES PEREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surta os efeitos 

legais e SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com julgamento do 

mérito na forma do art. 487, III do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 29 de dezembro de 2017 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 9 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001264-96.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL SANTOS BARCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT0012770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001264-96.2017.8.11.0021 REQUERENTE: GABRIEL SANTOS BARCELOS 

REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. Vistos, etc. Homologo o acordo 

entabulado entre as partes para que surta os efeitos legais e SUGIRO 

PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com julgamento do mérito na forma do 

art. 487, III do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 29 de dezembro de 2017 ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 9 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001264-96.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL SANTOS BARCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT0012770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001264-96.2017.8.11.0021 REQUERENTE: GABRIEL 

SANTOS BARCELOS O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil 

prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) 

II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito que a parte demonstrou 

documentalmente a quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais 

resta a fazer no presente processo a não ser declarar a sua extinção. 

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 
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Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos. Cumpra-se. Água Boa, 9 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001264-96.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL SANTOS BARCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT0012770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001264-96.2017.8.11.0021 REQUERENTE: GABRIEL 

SANTOS BARCELOS O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil 

prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) 

II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito que a parte demonstrou 

documentalmente a quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais 

resta a fazer no presente processo a não ser declarar a sua extinção. 

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos. Cumpra-se. Água Boa, 9 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001189-57.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAYK WILCOON FARIAS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001189-57.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MAYK WILCOON FARIAS 

MACHADO REQUERIDO: AMERICEL S/A Vistos, etc. Homologo o acordo 

entabulado entre as partes para que surta os efeitos legais e SUGIRO 

PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com julgamento do mérito na forma do 

art. 487, III do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 29 de dezembro de 2017 ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 9 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001189-57.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAYK WILCOON FARIAS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001189-57.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MAYK 

WILCOON FARIAS MACHADO O artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, 

percebe-se pela documentação encartada ao feito que a parte 

demonstrou documentalmente a quitação da obrigação. Diante do exposto, 

nada mais resta a fazer no presente processo a não ser declarar a sua 

extinção. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos 

do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas ou 

honorários. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, após, independentemente de nova 

deliberação, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 9 de janeiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000233-41.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE AUGUSTO BONTEMPO ELMADJIAN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO AUGUSTO NEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000233-41.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: GEORGE AUGUSTO BONTEMPO 

ELMADJIAN EXECUTADO: PABLO AUGUSTO NEIRA Vistos, etc. Homologo 

o acordo entabulado entre as partes para que surta os efeitos legais e 

SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com julgamento do mérito na 

forma do art. 487, III do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 29 de dezembro de 2017 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos, com as seguintes ressalvas: Com supedâneo legal no artigo 922 do 

Código de Processo Civil, determino a suspensão dos autos até o prazo 

requerido pelas partes na avença ora homologada. Transcorrido o prazo 

da suspensão do processo e, independentemente de intimação das 

partes, não havendo qualquer manifestação, será presumida a quitação 

do débito, nos termos do artigo 111 caput da lei n.º 10.406, de 10 de 

Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro), com a consequente extinção do 

processo pelo pagamento. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 9 de janeiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001112-48.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON MARTINS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SAO BENTO INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BUSS VIERO OAB - MS19159 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001112-48.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MILTON MARTINS FERNANDES 

REQUERIDO: SAO BENTO INCORPORADORA LTDA Vistos, etc. Homologo 

o acordo entabulado entre as partes para que surta os efeitos legais e 

SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com julgamento do mérito na 

forma do art. 487, III do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 29 de dezembro de 2017 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 9 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001112-48.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON MARTINS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO BENTO INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BUSS VIERO OAB - MS19159 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001112-48.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MILTON MARTINS FERNANDES 

REQUERIDO: SAO BENTO INCORPORADORA LTDA Vistos, etc. Homologo 

o acordo entabulado entre as partes para que surta os efeitos legais e 

SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com julgamento do mérito na 

forma do art. 487, III do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 29 de dezembro de 2017 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 9 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-05.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL MUNIZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ALENCAR DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000119-05.2017.8.11.0021 REQUERENTE: WENDELL MUNIZ DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: CLAUDIO ALENCAR DA COSTA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

De início faz-se referência ao instituto da revelia que se impõe ao 

reclamado, posto que, citado, tomou conhecimento da ação proposta e 

não compareceu à audiência conciliatória, razão pela qual decreto sua 

revelia, bem como confissão quanto à matéria de fato. Entretanto, impera 

constar que à revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados na 

exordial, desde que se trate de direito disponível, mas não importa 

necessariamente em procedência do pedido, pois deve o Juiz verificar se 

o pleito do autor tem fundamento, para só assim, decidir-se por possível 

condenação. Desta feita, não obstante a caracterização da revelia, 

entendo ser medida de rigor a análise de mérito da ação, pelo fato de que 

a revelia por si só, não tem o condão de gerar a procedência da ação. 

Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA proposta por WENDELL MUNIZ DE 

OLIVEIRA em face de CLAUDIO ALENCAR DA COSTA, onde a parte 

reclamante alega, em síntese, ser credor da importância de R$ 1.412,22 

(hum mil, quatrocentos e doze reais, vinte e dois centavos) referentes à 

aquisição de dois ar-condicionado no site “cliquemoveis.com.br”, empresa 

pertencente ao reclamado, aduzindo ainda ter sido vítima de fraude pois 

jamais recebeu as mercadorias. Em sua defesa, o reclamado aduz que 

também foi vítima de fraude pois sempre residiu na cidade de Brasília-DF, 

além que jamais abriu qualquer empresa pois labora na função de 

motorista perfazendo uma renda mensal de R$ 1.089,68 (hum mil e oitenta 

e nove reais, sessenta e oito centavos), pugnando ao final pela 

improcedência dos pedidos. Pois bem. Compulsando os autos, bem como 

os documentos que o instruem, verifico que o direito não milita a favor do 

reclamante. Isto porque o reclamado logrou êxito quanto à apresentação 

de fato modificativo e extintivo dos direitos do autor, quais sejam, 

notadamente com a apresentação de documentos confirmando residir na 

comarca de Brasília-DF, bem como demais documentos como contrato de 

trabalho confirmando laborar na função de motorista e CNPJ da empresa 

ora em comento confirmando tratar-se de fraude, pois é sediada na cidade 

de Osasco-SP, cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. DISPOSITIVO Ante o exposto e por tudo mais que consta dos autos, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 20 de Novembro 

de 2017. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 9 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010327-60.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LEMOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT7228/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS MACHADO MOTOS E LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010327-60.2016.8.11.0021 REQUERENTE: MARCOS LEMOS BARBOSA 
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REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA, CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS MACHADO MOTOS E LOCAÇÃO 

DE VEÍCULOS Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Inicialmente, deve ser consignado 

que no caso em tela se aplica o artigo 355, I do CPC, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. Rejeito as 

preliminares aventadas pelas Rés, visto que se confundem com o mérito. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

proposta por MARCOS LEMOS BARBOSA em face de e 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA e 

CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS MACHADO MOTOS E LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS, onde a parte autora narra, em síntese, que foi vítima de fraude 

por meio de preposto da segunda requerida, tendo em vista promessa de 

contemplação imediata mediante pagamento antecipado no valor de R$ 

7.230,00 (sete mil, duzentos e trinta reais), referentes a adesão ao grupo 

de consórcio administrado pela primeira requerida e comercializado pela 

segunda requerida, a fim de adquirir uma moto Honda – modelo CG 160 

-Titan – EX, por meio do pagamento de 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 

453,53 (quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três 

centavos). A ação deve ser julgada improcedente, senão vejamos. Da 

petição inicial, vê-se que a causa de pedir resulta da alegação de que o 

autor foi ludibriado pelo vendedor da segunda requerida com "a promessa 

de ser contemplado imediatamente", o que motivou o pagamento dos 

valores descritos após orientação do funcionário da empresa. Ocorre que 

o consórcio constitui-se, essencialmente, em um contrato de risco, e a 

contemplação de crédito para adquirir um bem não ocorre em momento 

determinado, mas mediante sorteio ou lance, nos termos da legislação 

própria. A Lei Federal n. 11.795 de 2008 dispõe em seu art. 22: "Art. 22. A 

contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição 

de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no 

caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30. § 1º A 

contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista 

no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão". 

Verifica-se que o contrato firmado pelas partes estabelece, 

expressamente, as formas de pagamento do lance. “10.5. O(s) lance(s) 

vencedor(es) deverá(ão) ser pago(s) pelo(s) Consorciado(s) em moeda 

corrente pelos meios estabelecidos no item 4.7, e comprovadamente 

recebidos pela Administradora, no prazo máximo de 07 (sete) dias uteis 

após a realização da Assembleia Ordinária de contemplação.” “4.7. A 

Administradora SOMENTE acatará eventuais créditos efetivados pelos 

Consorciados se forem realizados por BOLETO BANCARIO (“slip” de 

pagamento), FORNECIDO PELA PRÓPRIA ADMINISTRADORA OU POR 

CONCESSIONÁRIA HONDA CONVENIADA ou outro meio de pagamento 

formalmente autorizado pela Administradora. Os pagamentos devem ser 

realizados exclusivamente na rede bancária ou por meio de 

correspondentes de instituições financeiras participantes do sistema de 

compensação bancária.” A legislação civil dispõe que "são anuláveis os 

negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro 

substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em 

face das circunstâncias do negócio". O contrato juntado aos autos revela 

que o autor teve acesso às informações quanto ao objeto, duração, 

condições da adesão, formas de pagamento e contemplações. Com efeito, 

a alegação de desconhecimento da lei não é causa de anulação de 

negócios jurídicos, salvo quanto aos incapazes, sendo incabível pretender 

que a contemplação de crédito em consórcio ocorra independentemente 

de sorteio ou lance, que são meios inerentes a esta modalidade de 

aquisição de bens ou serviços. Ademais, a alegação do autor de que 

aceitou a promessa do vendedor traduz sua própria torpeza, pois a 

contemplação imediata é ilegal e contraria a natureza do sistema dos 

consórcios. Assim, é inadmissível a alegação do autor de que contratou 

consórcio sem saber do que se tratava para a finalidade de rescindir o 

contrato, em detrimento dos demais consorciados do grupo a que aderiu. 

A propósito: "APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. 

FORMAS PREVISTAS EM LEI. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO 

DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA 

ANALISADA JUNTAMENTE COM O MÉRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA 

SENTENÇA REJEITADA. RECURSOS PROVIDOS. - O juiz não fica adstrito 

aos fundamentos alegados pelas partes e pode analisar as matérias de 

ordem pública existentes no processo. - O contrato de consórcio dispõe 

que as únicas formas de o consorciado ser contemplado são através de 

sorteio ou lance (art. 22, Lei 11.795/2008). - A aceitação da contemplação 

imediata demonstra evidente tentativa de o consorciado obter vantagem 

indevida em detrimento dos demais integrantes do grupo, o que é vedado 

por lei. - Preliminar de Nulidade da sentença rejeitada e preliminar de 

carência de ação não conhecida. Primeiro e segundo apelos - providos - 

sentença reformada. (TJMG - Apelação Cível 1.0329.13.000691-2/001, 

Relator (a): Des.(a) Mariângela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

24/03/2015, publicação da sumula em 17/04/2015). "APELAÇÃO CÍVEL. 

CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. FORMAS PREVISTAS EM LEI. VÍCIO DE 

CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO 

PARCELAS PAGAS. - O contrato de consórcio dispõe, expressamente, 

que as únicas formas de o consorciado ser contemplado são através de 

sorteio ou lance (art. 22, Lei 11.795/2008). - A promessa de contemplação 

imediata constitui evidente tentativa de o consorciado angariar vantagem 

indevida em desfavorecimento dos demais integrantes do grupo, sendo 

vedado por lei. - O consorciado desistente tem direito à devolução das 

parcelas pagas, levando-se em conta as deduções e prazos."(TJMG - 

Apelação Cível 1.0074.11.001292-4/001, Relator (a): Des.(a) Marco 

Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/07/2014, 

publicação da sumula em 01/08/2014). Assim, verifico que a 

improcedência do pedido deve ser medida a se impor na presente 

demanda. Isto porque, inobstante as alegações contidas na inicial de que 

foi vítima, inexiste comprovação de entrega de bem e dinheiro ao preposto 

da segunda requerida, ônus a que lhe pertencia, nos termos do art. 373, 

inciso I do NCPC, bem como que o autor tinha pleno conhecimento das 

cláusulas e condições do contrato. DISPOSITIVO Diante do exposto e por 

tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS DA INICIAL, com a extinção do processo com 

resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 20 de Novembro de 2017. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 9 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001002-49.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE PEREIRA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001002-49.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARCILENE PEREIRA DAS 

NEVES REQUERIDO: AMERICEL S/A Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifico que a parte reclamante não compareceu à audiência conciliatória, 

tampouco manifestou nos autos justificando sua ausência, vindo a 

comparecer somente a parte reclamada que na oportunidade requereu 

arquivamento do feito. O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados 

Especiais tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. ....” Aliás, é o que preconiza o art. 51, inciso I da 

Lei 9.099/95: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo;” Assim, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução de mérito, na forma do art. 51, inciso I da Lei n. 9.099/95. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 21 de Novembro 
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de 2017. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Porém, condeno a parte autora no pagamento das custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 51, parágrafo 2º da Lei n.º 

9.099/95. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 9 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001010-26.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO COELHO DE ALMEIDA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001010-26.2017.8.11.0021 REQUERENTE: FERNANDO COELHO DE 

ALMEIDA BATISTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Faço consignar, inicialmente, estar o processo 

maduro e bem instruído a permitir o julgamento, em atenção aos princípios 

da celeridade e economia processual versados no artigo 2º da Lei 

9.099/95. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: “O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei.” Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Rejeito 

as preliminares aventadas pela defesa no tocante a falta de interesse de 

agir, visto que se confundem com o mérito. Rejeito ainda as preliminares 

de conexão, visto tratar-se de contratos e partes completamente 

diferentes. Ultrapassada as preliminares, passo ao exame do mérito. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por FERNANDO COELHO DE 

ALMEIDA BATISTA em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, onde o 

requerente alega, em síntese, que teve seu nome incluído nos cadastros 

de proteção ao crédito de forma totalmente indevida por ordem da 

requerida, pois desconhece a dívida que ensejou a respectiva 

negativação, pugnando assim pela declaração de inexistência de débitos, 

bem como reparação a título de danos morais que entende ter sofrido em 

razão da negativação indevida de seu nome. Citada, a requerida ofertou 

contestação, impugnando os pedidos da inicial do requerente e 

sustentando que a parte autora poderia ter sido solucionada 

administrativamente e que um mero aborrecimento não é suficiente para 

embasar uma condenação por danos morais, pugnando pela 

improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Inicialmente resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, 

como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Compulsando os autos, 

bem como os documentos que o instruem, tenho que o direito milita em 

parte a favor da parte autora. Isto porque, em que pese as alegações da 

requerida, não apresentou provas capaz de modificar os direitos do 

requerente, nos termos do art. 373, II, do NCPC, visto que o requerente 

apresentou provas satisfatórias (extrato de negativação) que comprovam 

todas as suas alegações. Assim, tenho que resta plenamente configurado 

a má prestação de serviços da empresa requerida, vista que, na qualidade 

de prestadores desses serviços, devem conferir a identidade de quem 

está realizando qualquer tipo de operação bancária, o que não ocorreu no 

presento caso, causando assim prejuízos à parte reclamante com a 

inclusão indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de 

uma dívida que o mesmo desconhecia. Em situação análoga, alguns 

tribunais pátrios vem firmando o seguinte entendimento, a exemplo do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE 

AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DO 

SALÁRIO DA REQUERENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

CONFIGURADO. A inexistência de comprovação de autorização contratual 

para a realização dos descontos, acrescida do fato de a dedução ter 

subtraído todo o salário da conta bancária da requerente, configuram 

conduta ilícita, apta a causar danos de ordem patrimonial, os quais 

merecem a devida compensação. RECURSO PROVIDO (TJ-SP - APL: 

00138830520108260506 SP 0013883-05.2010.8.26.0506, Relator: Alberto 

Gosson, Data de Julgamento: 25/05/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 29/05/2015)” DO DANO MORAL No que tange a 

reparação a título de danos morais, impera constar que diante dos 

documentos acostados à inicial, notadamente no extrato de negativação, 

verifico que o requerente tem outros registros de inadimplência perante 

outras empresas. Ressalto que cabe ao julgador se pautar naquilo que de 

fato foi provado e não apenas alegado. Assim, apesar do caso em apreço 

caracterizar dano moral in re ipsa, tenho que não merece guarida o pedido 

de indenização por danos morais, pois de acordo com os documentos 

carreados aos autos, restou comprovado que o mesmo possuía outras 

restrições em seu nome no SPC há época dos acontecimentos. Aliás, a 

respeito deste tema, importante colacionar o entendimento esposado pela 

nossa Egrégia Turma Recursal Cível do Mato Grosso: (GRIFO) “RECURSO 

INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) Daí porque se 

conclui que a pretensão formulada nos autos não enseja a reparação por 

danos morais, tendo em vista a existência de restrições preexistentes em 

nome do autor. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA 

INICIAL e IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, com a extinção do processo com resolução do mérito a fim de 

DECLARAR a inexigibilidade do débito e a nulidade do contrato que deu 
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origem a negativação do nome do requerente nos cadastros de proteção 

ao crédito no valor de R$ 172.03 (Cento e setenta e dois reais e três 

centavos), Data da Inclusão: 18/04/2014, CONTRATO: FI04802145144, 

com a expedição de ofício para os órgãos de proteção ao crédito e 

congêneres solicitando a imediata retirada do nome do reclamante do 

cadastro nacional de inadimplentes, sob pena de multa de R$ 3.000,00 

(três mil reais), além de incorrer em crime de desobediência. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Agua Boa/MT, 21 de Novembro de 2017. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 9 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000987-80.2017.8.11.0021 REQUERENTE: LINDALVA GOMES SOARES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito as preliminares 

aventadas pela defesa, pois se confundem com o mérito. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA (VENDA DA 

PACOTE COM INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL ADQUIRIDO, 4G) 

proposta por LINDALVA GOMES DA SILVA em face de TELEFONICA 

BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que é assinante 

do plano da operadora vivo/SA, sendo que no ato da contratação foi 

acordado o valor de R$ 29,99 (vinte e nove reais e noventa e nove 

centavos), bem como começou a receber faturas em valores mais 

elevados do que o contratado, chegando a pagar até R$51,00 (cinquenta 

e um reais). Sustenta que além desse fato do aumento em suas faturas, a 

reclamada alterou seu plano inicialmente contratado para o Vivo Pós 2GB, 

sem seu consentimento e sem sua solicitação. Por fim, aduz pela falta de 

sinal de telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e 

notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

pugnando assim pela reparação a título de danos morais que entende ter 

sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela reclamada. No 

mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial do autor, aduzindo pela 

ausência de tentativa de resolução por vias administrativas e que não 

cometeu nenhum ato ilícito, pois houve regular contratação dos serviços e 

utilização dos mesmos, sendo que o reajuste do plano da autora é 

amparado por resolução da ANATEL, pugnando ao final pela 

improcedência dos pedidos da autora. Pois bem. Resta clarividente dos 

autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em falha na prestação de serviço de telefonia – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Reclamante 

colacionou provas mínimas e satisfatórias a fim de comprovar a 

verossimilhança de suas alegações, notadamente com os testes com 

medidor de velocidade comprovando a completa ausência de sinal do 

serviço na cidade. Era ônus da empresa Reclamada, contudo, comprovar 

de forma estreme de dúvidas, que o sinal para prestação dos serviços na 

cidade de Água Boa eram satisfatórios o suficiente para modificar os 

direitos da parte autora, ônus que lhe incumbia, pois as provas carreadas 

pela mesma no tocante ao registro de ligações efetuadas pelo Reclamante 

não tem o condão de atestar a qualidade do sinal na prestação de 

serviços de telefonia e Internet, não cumprindo assim com o disposto no 

art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com 

negligência sem as cautelas devidas, de sorte a causar severos 

transtornos e constrangimentos pela desídia para com o consumidor, 

oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo 

com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte 

disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente 

precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com 

relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o 

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que 

vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da oferta, no entanto, não 

é para punir erros ou falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais 

um meio instituído pelo CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. 

In casu, verifica-se que a parte reclamante fora tratada com demasiada 

desídia, porquanto, apesar de ter realizado a contratação do plano ora em 

comento, teve seu acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o 

serviço de forma adequada. Cumpre salientar que a simples falha na 

prestação do serviço, por si só, não é suficiente a amparar o pleito 

indenizatório, entretanto a frequência de problemas no sinal de telefonia 

por prazo considerável supera o mero aborrecimento, caracterizando o 

dano extrapatrimonial e o dever de indenizar por parte daquele que presta 

o serviço de forma insatisfatória. Assim, ante o descumprimento contratual 

da reclamada ao não honrar a venda que fez, como dela se esperava, 

torna cabível o pleito de danos morais. DO DANO MORAL No tocante ao 

quantum indenizatório, é sabido que tal quantia deve atender aos fins que 

se presta, devendo ser norteado pelos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a condição 

econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e 

o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o valor deve ser 

arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua esfera 

patrimonial. E como já dito alhures, em regra o descumprimento contratual 

não caracteriza o dano moral, inobstante, na situação em tela, a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

diante da veiculação de propaganda enganosa supera o mero 

aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 
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relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para a 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, 

a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso de 

engano justificável, tal qual vislumbro no presente caso, vez que a 

cobrança não era indevida, apenas não foi aperfeiçoada de maneira 

satisfatória. Ademais, verifico que o reclamante não colacionou aos autos 

qualquer comprovante de pagamento das faturas para pleitear restituição 

dos valores pela falha na prestação dos serviços, pois a mera cobrança 

com o envio das faturas não tem o condão de amparar tal pedido. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados a Reclamante 

LINDALVA GOMES DA SILVA no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor 

com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 

do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 21 de Novembro de 2017. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 9 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010127-24.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: MARLEY PEREIRA DE 

ASSUNCAO SILVA EXECUTADO: EULLENIZIA PEREIRA MATOS ANDRADE 

Vistos, etc. Trata-se de EMBARGOS À PENHORA opostos por EULLENIZIA 

PEREIRA MATOS em razão da realização de constrição/penhora sobre 

bem móvel, MOTOCICLETA YAMAHA YBR COR PRATA, PLACA NJX 7764, 

avaliado no valor de R$ 3.680,00 (três mil, seiscentos e oitenta reais) 

conforme certidão do Oficial de Justiça (Id 4413768). Pois bem. Tendo em 

vista que a embargante não logrou êxito em comprovar que o respectivo 

título em comento é oriundo de agiotagem, tampouco que a nota 

promissória objeto desta demanda que ora se executa não tem condições 

de exequibilidade, não há de se falar em nulidade do auto de 

penhora/avaliação sob o bem constrito objeto da presente. Ademais, a 

própria embargante aduziu em sua defesa que houve relação jurídica 

estabelecida entre as partes, pois verifico que a requerente ora 

embargada é portadora de 8 (oito) notas promissórias formalmente 

perfeitas, com a observância de todos os requisitos legais. Em favor dela 

presume-se a existência do crequeridadito representado nessas cambiais. 

Ademais, no que tange a impossibilidade de penhora do bem constrito no 

auto de penhora/avaliação, nunca é demais lembrar que somente é 

possível postular direito alheio em nome próprio nas hipóteses previstas 

em lei, o que torna despiciendo sobre a ilegitimidade da embargante 

EULLENIZIA PEREIRA MATOS ANDRADE para pleitear a restituição do 

veículo em comento. Nesta toada, alguns tribunais pátrios já firmaram 

entendimento: “EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE AUTOMOTOR. 

REGISTRO EM NOME DA EMBARGANTE, IRMÃ DO EXECUTADO. VEÍCULO 

ACHADO NA POSSE DO DEVEDOR. CERTIDÃO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA 

INDICANDO QUE O BEM ERA VISTO NA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR E, 

SEGUNDO A EX-MULHER, O CARRO ERA DELE, QUE PAGAVA AS 

PRESTAÇÕES. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE QUE PASSA PARA O 

POSSUIDOR, NÃO DESFEITA PELA EMBARGANTE. MANUTENÇÃO DA 

PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71002199719, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir 

Gubert, Julgado em 18/12/2009)” Ante o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À PENHORA 

opostos por EULLENIZIA PEREIRA MATOS em face de MARLEY PEREIRA 

DE ASSUNÇÃO para anulação da constrição sob o bem ora em comento, 

com a extinção do processo com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários, conforme preceitua os art.s 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 27 de Novembro de 2017. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 9 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010107-62.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010107-62.2016.8.11.0021 REQUERENTE: 

FRANCISCO DE ASSIS PRADO O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 

de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito 

aos interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante 

concessões mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo 

Capítulo XIX do referido diploma normativo, conforme expressa disposição 

legal, serve tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso 

dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com 

a propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo 

termo dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do 

regramento de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram 

uma composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação 

é cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 
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executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Sem custas judiciais e honorários advocatícios. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Dispensada a intimação das partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo 

nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova deliberação judicial. Cumpra-se. Água Boa, 9 

de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010107-62.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010107-62.2016.8.11.0021 REQUERENTE: 

FRANCISCO DE ASSIS PRADO O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 

de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito 

aos interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante 

concessões mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo 

Capítulo XIX do referido diploma normativo, conforme expressa disposição 

legal, serve tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso 

dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com 

a propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo 

termo dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do 

regramento de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram 

uma composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação 

é cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Sem custas judiciais e honorários advocatícios. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Dispensada a intimação das partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo 

nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova deliberação judicial. Cumpra-se. Água Boa, 9 

de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-12.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

OZELI DA COSTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000998-12.2017.8.11.0021 REQUERENTE: OZELI DA COSTA FERREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito as preliminares 

aventadas pela defesa, pois se confundem com o mérito. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA (VENDA DA 

PACOTE COM INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL ADQUIRIDO, 4G) 

proposta por OZELI DA COSTA FERREIRA em face de TELEFONICA 

BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que é assinante 

do plano da operadora vivo/SA, sendo que no ato da contratação foi 

acordado o valor de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove 

centavos), bem como começou a receber faturas em valores mais 

elevados do que o contratado, chegando a pagar até R$51,36 (cinquenta 

e um reais e trinta e seis centavos). Por fim, aduz pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

pugnando assim pela reparação a título de danos morais que entende ter 

sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela reclamada. No 

mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial do autor de forma 

absolutamente genérica, apresentando fatos totalmente desconexos que 

não condizem com os fatos narrados à inicial, razão pela qual decreto sua 

confissão quanto à matéria de fato. Pois bem. Resta clarividente dos autos 

a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em 

relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e 

informações sobre o produto e serviço e de elevado poder econômico, 

capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, razão pela 

qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a 

inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a parte Reclamante colacionou provas 

mínimas e satisfatórias a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com os testes com medidor de velocidade 

comprovando a completa ausência de sinal do serviço na cidade, bem 

como seu depoimento em juízo que demonstrou total insatisfação com o 

serviço oferecido. Era ônus da empresa Reclamada, contudo, comprovar 

de forma estreme de dúvidas, que o sinal para prestação dos serviços na 

cidade de Água Boa eram satisfatórios o suficiente para modificar os 

direitos da parte autora, ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com 

o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que 

Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não 

cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 144 de 1071



seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial e o 

dever de indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma 

insatisfatória. Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao 

não honrar a venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito 

de danos morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, 

é sabido que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e 

a jurisprudência pátria tem se inclinado para a restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, parágrafo único 

do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a única hipótese em que 

é vedada a repetição do indébito é no caso de engano justificável, tal qual 

vislumbro no presente caso, vez que a cobrança não era indevida, 

apenas não foi aperfeiçoada de maneira satisfatória. Ademais, verifico 

que o reclamante não colacionou aos autos qualquer comprovante de 

pagamento das faturas para pleitear restituição dos valores pela falha na 

prestação dos serviços, pois a mera cobrança com o envio das faturas 

não tem o condão de amparar tal pedido. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL 

DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE RECLAMANTE, com a extinção do 

processo com resolução do mérito para o fim de CONDENAR a empresa 

Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a pagar indenização por danos 

morais ocasionados a Reclamante OZELI DA COSTA FERREIRA no valor 

de R$ 3.000 (três mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a 

partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 11 de Dezembro 

de 2017. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 9 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO)
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001166-14.2017.8.11.0021 REQUERENTE: REGINALDO MARQUES 

PALMEIRA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU Vistos, 

etc. Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. 

Compulsando os autos, verifico que a parte reclamante requereu a 

extinção da ação, conforme pedido de desistência lançada no petitório Id. 

nº 10334675. Assim, desnecessária a anuência da parte reclamada – 

Enunciado 90 – FONAJE. Diante do acima exposto, nos termos do artigo 

485, VIII do NCPC, c/c Enunciado nº 90 – FONAJE, HOMOLOGO a 

desistência requerida na movimentação Id. nº 10334675 e SUGIRO PELA 

EXTINÇÃO do presente feito, sem julgamento do mérito. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). Desnecessária 

a intimação das partes, vez que não há interesse recursal algum, já que a 

própria parte autora requereu a desistência em questão, e não há a 

necessidade, como já referido, de a parte ré manifestar-se pela 

concordância. Após, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas 

necessárias. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 20 de dezembro de 2017 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 9 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000288-89.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ELIAS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX JUNIOR DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000288-89.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: MARCELO 

ELIAS DE OLIVEIRA Tratam-se os presentes autos de execução/processo 

em fase executiva onde, tentada a citação do executado, esta restara 

negativa. O artigo 53, parágrafo 4º, da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1.995, é claro ao especificar que: § 4º Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 
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devolvendo-se os documentos ao autor. Infere-se de tal regramento que, 

no âmbito dos juizados especiais, não sendo localizado o devedor, deve o 

feito ser extinto, eventualmente remetendo-se o exequente às vias 

ordinárias, eis que naquela seara procedimental inviável é a citação por 

edital, conforme artigo 18, parágrafo 2º da legislação de regência. Diante 

do exposto, em razão do não encontro do devedor, extingo o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da 

Lei n.º 9.099/95. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput 

do citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 

documentos à parte exequente. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 10 de janeiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010205-81.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE COELHO OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C L DA SILVA INSTALACOES - ME (REQUERIDO)

KENIA RIBEIRO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010205-81.2015.8.11.0021 REQUERENTE: 

CRISTIANE COELHO OLIVEIRA - ME Trata-se o presente de embargos de 

declaração ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos 

presentes autos. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, 

inciso II do Código de Processo Civil, após publicada a sentença – que no 

presente caso, conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a 

inclusão de seus termos no sistema informatizado PJE/TJMT – somente 

pode o juiz alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou 

erros de cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os 

embargos tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível 

efeito infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento 

de regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No caso dos autos, vê-se 

que o embargante alega omissão na sentença, eis que não pronunciara-se 

sobre o pedido efetivado em audiência. Malgrado entendamos que a 

sentença, pela sua natureza (não encontro do devedor) não haver-se-ia 

de mencionar referido requerimento, somente para que não restem 

dúvidas acerca das razões do julgado, mister consignar que a via informal 

e célere dos juizados especiais não permite a referida busca de 

endereços, mormente quando sequer o exequente diligenciou neste 

sentido. Ademais, a sentença extintiva não extinguiu a dívida, que pode 

perfeitamente ser cobrada nas vias ordinárias. Outrossim, não verificando 

este órgão jurisdicional qualquer vício que macule o provimento exarado, 

recebo os embargos – por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe 

provimento. Sem custas, nos termos do artigo 1.023 caput do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes em honorários advocatícios 

na presente fase processual, eis que incabíveis. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 11 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010134-79.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCLIDES DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010134-79.2015.8.11.0021 REQUERENTE: 

DEOCLIDES DA COSTA RIBEIRO Trata-se o presente de embargos de 

declaração ajuizados pela parte em razão da sentença em embargos de 

declaração proferida nos presentes autos. Conforme expressa dicção 

legal aposta no artigo 494, inciso II do Código de Processo Civil, após 

publicada a sentença – que no presente caso, conforme salientado no 

próprio provimento, deu-se com a inclusão de seus termos no sistema 

informatizado PJE/TJMT – somente pode o juiz alterá-la - quando não for 

para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo - por meio de 

embargos de declaração. Vê-se que os embargos tem o condão de, 

eventualmente e em razão de seu possível efeito infringente, modificar a 

sentença. No entanto, o mesmo regramento de regência citado, em seu 

artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No caso dos autos, vê-se 

que o embargante ajuíza novos embargos, mesmo tendo os anteriores 

sido improvidos, e para discutir a mesma questão. Portanto, os presentes 

embargos são totalmente intempestivos. Outrossim, não verificando este 

órgão jurisdicional qualquer vício que macule o provimento exarado, deixo 

de receber os embargos, por intempestivos. No entanto, verificando a 

existência de erro material na sentença corrigível de ofício, determino que 

no dispositivo do referido ato conste a data do sinistro como sendo 22 

(vinte e dois) de Março de 2015. Sem custas, nos termos do artigo 1.023 

caput do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes em 

honorários advocatícios na presente fase processual, eis que incabíveis. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 11 de janeiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010273-94.2016.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

RAYLLA MONIKE CAVALCANTE MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA BATISTA DOS SANTOS OAB - MT0011154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010273-94.2016.8.11.0021 REQUERENTE: RAYLLA 

MONIKE CAVALCANTE MOTA O artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, 

percebe-se pela documentação encartada ao feito que a parte 

demonstrou documentalmente a quitação da obrigação. Diante do exposto, 

nada mais resta a fazer no presente processo a não ser declarar a sua 

extinção. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos 

do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas ou 

honorários. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se a requerente para que informe nos 

autos uma conta bancária para transferência dos valores, no prazo de 10 

(dez) dias. Cumpra-se. Água Boa, 11 de janeiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001075-21.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MARCELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE HERNANDES PALHARES OAB - MT22525-A (ADVOGADO)

MARIANA AMENTA DA SILVA BRESEGHELLO OAB - SP339479 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001075-21.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DIVINO MARCELO DA SILVA 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE 

ANTECIPADA proposta por DIVINO MARCELO DA SILVA em face de OI 

MOVEL S.A., onde o reclamante alega, em síntese, que teve seu nome 

negativado de forma indevida pela empresa reclamada no cadastro de 

inadimplentes, tendo em vista que jamais contratou ou utilizou qualquer 

serviço da mesma. Assevera que realizou o pagamento de todas as 

faturas com receio de ter seu nome negativado, visto estar na iminência 

de realizar um financiamento para aquisição de um imóvel, pugnando ao 

final pela repetição do indébito em dobro dos valores pagos, bem como ser 

ressarcido pelos danos morais que entende ter sofrido em razão da 

negativação de seu nome. Em sede de contestação, a reclamada, em 

síntese, argumenta que não cometeu nenhum ato ilícito, portanto, agiu no 

exercício regular de seu direito, uma vez que efetuou a inclusão do nome 

do reclamante nos cadastros de proteção ao crédito em razão de atos 

praticados pela parte reclamante quando do não cumprimento de sua 

obrigação contratual, qual seja, pagamento tempestivo de suas dívidas. 

Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da 

parte Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Reclamante 

colacionou provas mínimas e satisfatórias a fim de comprovar a 

verossimilhança de suas alegações, notadamente com extrato de 

negativação e comprovantes de pagamento das faturas enviadas a seu 

endereço. Era ônus da empresa Reclamada, contudo, comprovar de forma 

estreme de dúvidas, que o autor ora reclamante tenha de fato dado origem 

ao débito em comento, o que poderia facilmente ter posto em terra todas 

as pretensões do autor colacionando histórico de consumo ou gravação 

da contratação, o que não logrou êxito em fazer, não cumprindo assim 

com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que 

Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor em realizar a inclusão de seu nome nos bancos restritivos de 

crédito em razão de um débito que o mesmo desconhecia. Em se tratando 

de relação de consumo, seria obrigação da Reclamada provar e 

comprovar que a parte Reclamante tenha, de fato dado origem ao débito 

alegado. Ressalto que cabe ao julgador se pautar naquilo que de fato foi 

provado e não apenas alegado. Caracterizado, indubitavelmente, que o 

Reclamante foi responsabilizado indevidamente por uma dívida que não 

tinha conhecimento, o que lhe acarretou diversos aborrecimentos diversos 

de mero dissabor e, sobretudo, constrangimentos, em virtude da 

negligência dos prepostos da Reclamada, não agiram com prudência ao 

remeter o nome da Reclamante aos bancos restritivos de crédito, gerando, 

assim, os danos já mencionados, repita-se, caracterizada está a 

responsabilidade da reclamada, ainda que objetivamente, no evento que 

gerou os danos suportados pelo Reclamante. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” DO DANO MORAL No 

que tange ao pedido de reparação a título de danos morais, entendo que a 

conduta da empresa ré causou sim abalo emocional ao reclamante, abalo 

esse passível de indenização, posto que não adotou as cautelas 

necessárias procedendo com a abertura de linha telefônica por terceiros 

utilizando nome do reclamante e incluindo indevidamente seu nome nos 

cadastros nacionais de proteção ao crédito. Impera constar que ante a 

omissão da lei, fica ao arbítrio do julgador a fixação da importância devida 

a título de indenização, desde que não se desvencilhe dos critérios 

rotineiramente adotados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, 

devendo-se valer, ainda, de sua experiência e bom senso, atento à 

realidade da vida, notadamente, à situação econômica atual e às 

peculiaridades de cada caso. Assim, ao decidir a lide referente à 

quantificação por dano moral, o julgador deve analisar caso a caso e 

pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter 

sancionatório, que impõe uma penalidade ao ofensor, a ponto de que 

tenha mais cuidado e disciplina, para evitar que a conduta danosa seja 

reiterada, bem como, que seja evidenciado o caráter compensatório da 

indenização, devendo servir de alguma forma para confortar a vítima e 

amenizar os constrangimentos e aborrecimentos sofridos. Destarte, 

entendo que, pelo caso em análise, levando-se em conta o caráter 

socioeducativo da medida, a hipossuficiência financeira e técnica do 

reclamante, bem como demais circunstancias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 5.000 (cinco mil 

reais), ao qual apresenta-se moderado e suficiente a fim de não acarretar 
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em enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fossem cobrados os valores de 

consumo das faturas de forma indevida em nome do autor mediante 

fraude por terceiros. Assim, com base nos documentos e informações da 

parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ R$105,05 (cento e 

cinco reais e cinco centavos), ao qual deverão ser devolvidos em dobro, 

devidamente corrigidos quanto aos juros e correção monetária. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, mantendo-se 

a tutela, com a extinção do processo com resolução do mérito para o fim 

de: a) CONDENAR a empresa reclamada OI MOVEL S.A. a pagar 

indenização por danos morais ocasionados ao reclamante DIVINO 

MARCELO DA SILVA no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa reclamada OI 

MOVEL S.A. a restituir, em dobro, os valores de R$105,05 (cento e cinco 

reais e cinco centavos), devidamente corrigidos pelo INPC desde a data 

dos pagamentos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 20 de Dezembro de 2017. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 11 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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RAFAEL FERNANDES PAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001110-78.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JONITAS BORGES ALVES & 

CIA LTDA - ME REQUERIDO: RAFAEL FERNANDES PAES Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora manifestou informando 

que recebeu a totalidade do débito, requerendo assim o arquivamento do 

feito. Assim sendo, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO, na forma do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 20 de dezembro de 

2017 ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 11 de janeiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001011-11.2017.8.11.0021 REQUERENTE: FERNANDO COELHO DE 

ALMEIDA BATISTA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO A 

Reclamada arguiu algumas preliminares em sua defesa, de modo que 

passo a apreciá-las. Sustenta pela inépcia da petição inicial, tendo em 

vista que a parte autora trouxe aos autos comprovante de residência em 

nome de terceiros com uma simples declaração de residência. Rejeito a 

preliminar, pois verifico que o autor colacionou todos os documentos 

necessários a fim de possibilitar o ingresso no judiciário. Ademais, não se 

pode olvidar que no Brasil é prática comum e rotineira faturas de consumo 

de energia e água estar em nome de terceiros, ainda mais quando se trata 

de imóveis alugados, não podendo a partir deste fato impossibilitar o 

ingresso daqueles que necessitam do provimento jurisdicional a fim de 

satisfazer seus direitos, o que iria de encontro aos princípios norteadores 

do rito especial, quais sejam, da informalidade, celeridade e simplicidade. 

Rejeito ainda a preliminar pela impossibilidade de deferimento da 

assistência judiciária gratuita, pois é cediço que no âmbito dos juizados de 

1ª instancia, a condenação em custas e demais despesas do processo 

revelam-se incabíveis, salvo comprovada má-fé e que não vislumbro ser o 

caso, a teor do art. 54 da Lei 9.099/95. Ultrapassada as preliminares, 

passo ao exame do mérito. Verifico estar o processo maduro e bem 

instruído a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da 

celeridade e economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. 

A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: “O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei.” Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por FERNANDO COELHO DE 

ALMEIDA BATISTA em face de CLARO S/A, onde a parte reclamante 

alega, em síntese, que era cliente da empresa ora demandada e assim, em 

virtude de discordar com os valores praticados pela reclamada, realizou o 

cancelamento do contrato quitando todos os valores. Assevera que após 

alguns meses, tomou conhecimento que seu nome encontrava-se 

cadastrado nos órgãos restritivos de crédito, impossibilitando de efetuar 

compras no comércio local, razão pela qual busca pela tutela jurisdicional 

a fim de ver declarada a inexistência dos débitos, bem como reparação a 

título de danos morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No 

mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial do autor, aduzindo pela 

legitimidade da cobrança e exercício regular de direito ante a negativação 

do nome do autor em razão do inadimplemento de suas obrigações, bem 

como pela ausência de provas do cancelamento, pugnando assim pela 

improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente 

dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 
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razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a parte Reclamante não logrou êxito em 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, pois os documentos 

carreados são frágeis e insuficientes para comprovação de todo o 

alegado na inicial. Outrossim, sequer carreou aos autos comprovante de 

cancelamento de sua linha telefônica, ônus que lhe incumbia, pois para 

usufruir das benesses do instituto da inversão do ônus da prova, deve o 

autor fazer prova mínima do aludido, visto que tal direito não é absoluto em 

nosso ordenamento jurídico. Em situação semelhante, assim decidiu nossa 

Egrégia Turma Recursal: “RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - ALEGAÇÃO DE 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS 

RESTRITIVOS APÓS O CANCELAMENTO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE 

PROVA DO CANCELAMENTO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - ATO 

ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

Apesar de ser princípio da legislação consumerista a facilitação da defesa 

dos direitos do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova (art. 

6º, VIII, do CDC), ao reclamante compete provar minimamente os fatos 

constitutivos do seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC. No presente 

caso, conquanto tenha afirmado que efetuou o cancelamento do serviço 

por meio do call center da operadora, o recorrido não mencionou sequer 

um número de protocolo que ateste sua alegação. Além disso, juntou 

cópias de faturas telefônicas, regularmente emitidas, inclusive com 

detalhamento das chamadas realizadas, o que demonstra que os serviços 

foram efetivamente prestados, mesmo após o alegado cancelamento. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RI 974/2013, DR. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, 

Publicado no DJE 26/02/2014)” Neste ínterim, tenho que a situação em 

comento não demanda maiores explicações, pois inobstante não ter o 

autor logrado êxito em comprovar o cancelamento de sua linha, as provas 

carreadas pela Reclamada, notadamente com extenso histórico de 

ligações efetuadas/recebidas pelo reclamante, foram perfeitamente aptas 

a modificar os direitos da parte autora, nos termos do art. 373, II do NCPC. 

DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE RECLAMANTE e IMPROCEDÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS, com a extinção do processo com julgamento do mérito. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 20 de Dezembro 

de 2017. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 11 de janeiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001018-03.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JAQUELINE DE OLIVEIRA 

BARBOSA REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar 

o processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em 

atenção aos princípios da celeridade e economia processual versados no 

artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL E MATERIAL C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por JAQUELINE DE OLIVEIRA BARBOSA NETO em 

face de GAZIN – GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, onde a parte autora alega, em síntese, que 

adquiriu na data de 09/08/2017 nas lojas da empresa reclamada um 

aparelho televisor “TV 49 P TCL LED SMART FULL HD USB”, pelo valor de 

R$ 2.699,00 (dois mil seiscentos e noventa e nove reais) com o intuito de 

presentear seu esposo. Alega que o vendedor da reclamada informou que 

a entrega da TV ocorreria naquela mesma semana, entretanto, o produto 

não foi entregue no prazo pactuado, bem como em outras datas 

informadas, razão pela qual busca pela condenação da reclamada em 

obrigação de fazer para entrega do aparelho televisor, bem como 

indenização por danos morais em decorrência desses fatos. Citada, a 

empresa reclamada confirmou a existência da compra, impugnando os 

pedidos da autora e sustentando que o aparelho televisor foi entregue 

antes da data da propositura da presente ação, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar por danos morais, pugnando ao final 

pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos 

autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em promessa de entrega de produto adquirido em data certa – 

a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do 

feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 

deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de 

dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar 

com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de 

julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, 

sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances 

fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de 

cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a Reclamante 

juntou prova mínima a fim de comprovar o aludido, colacionando diversos 

documentos como notas fiscais e tratativas com o vendedor que 

corroboram com todas as alegações de sua inicial. De outra banda, 

verifico que a reclamada não logrou êxito em modificar os direitos da parte 

autora, ou seja, não comprovou que houve a disponibilização do produto 

na data de entrega prometida, ônus que lhe incumbia, não cumprindo com 

o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. De início destaca-se que toda 

venda efetuada é claramente definido pelo fornecedor o prazo de entrega 

dos produtos objetos do contrato. Na documentação que acompanha o 

presente verifica-se que os produtos adquiridos na data de 09.08.2017 

foram com promessas de entrega em 10.08.2017. O CDC traz em seu 

artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou 

publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou 

meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 
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oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte autora 

fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter realizado o 

pagamento de seu produto, teve seu acordo frustrado pela reclamada, 

que não lhe entregou a mercadoria no prazo estabelecido. Cumpre 

salientar que o simples atraso na entrega de produto, por si só, não é 

suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto o atraso na entrega 

de bem adquirido por prazo considerável supera o mero aborrecimento, 

caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar por parte 

daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, ante o 

descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda que fez, 

como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. Nesse 

sentido, nossa Egrégia Turma Recursal Cível vem firmando o seguinte 

posicionamento: “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE MERCADORIA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, DO 

CDC) - DEVER DE INDENIZAR - RECUROS CONHECIDO E PROVIDO. Caso 

em que o fornecedor não cumpre o prazo para a entrega da mercadoria 

adquirida (home theater), a qual somente efetivou após 02 meses e ainda 

fora entregue faltando componentes e partes diversas do adquirido, 

enseja a obrigação de indenizar. Constatada a demora na entrega do 

produto no prazo avençado, resta configurada a falha na prestação do 

serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos 

moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do 

CDC; O montante fixado a título de indenização por danos morais deve 

servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela 

qual a quantia estabelecida na sentença deve ser majorada para atender a 

estas finalidades, posto que o valor R$ 3.390,00 (três mil trezentos e 

noventa reais) deve ser majorado para R$ 5.500,00 (cinco mil e 

quinhentos reais) a fim de guardar relação com os critérios acima 

alinhavados. Recurso conhecido e provido. (RI 520/2014, DR. MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

10/06/2014, Publicado no DJE 16/07/2014)” DO DANO MORAL No tocante 

ao quantum indenizatório, é sabido que tal quantia deve atender aos fins 

que se presta, devendo ser norteado pelos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a condição 

econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e 

o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o valor deve ser 

arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua esfera 

patrimonial. E como já dito alhures, em regra o descumprimento contratual 

não caracteriza o dano moral, inobstante, na situação em tela, a não 

entrega do produto por prazo considerável supera os limites do mero 

dissabor cotidiano. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de 

danos morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo 

moral a reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na entrega do 

produto frustram a relação de consumo e confiança entre promovente e 

promovida. Destarte, tendo em vista os valores envolvidos na relação 

jurídica, a capacidade econômica entre as partes, bem como demais 

circunstancias em que os fatos se desenvolveram, revela-se razoável o 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação por danos 

morais, o qual se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar 

em enriquecimento sem causa da autora. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que consta nos 

autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, mantendo-se a tutela, com a extinção 

do processo com resolução do mérito para o fim de CONDENAR a 

empresa reclamada a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de indenização por danos morais ocasionados a reclamante 

JAQUELINE DE OLIVEIRA BARBOSA NETO, valor com a incidência de juros 

de 1% ao mês a partir da citação (404 e 405 do CC) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da publicação desta sentença (súmula 362 do 

STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 20 de 

Dezembro de 2017. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 11 de janeiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001185-20.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001185-20.2017.8.11.0021 REQUERENTE: THAIS NUNES DE SOUZA 

REQUERIDO: AMERICEL S/A Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico 

que a parte reclamante não compareceu à audiência conciliatória, apesar 

de devidamente intimada por meio de sua advogada. O Enunciado nº 20, 

do Fórum Nacional de Juizados Especiais tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. ....” Aliás, é 

o que preconiza o art. 51, inciso I da Lei 9.099/95: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo;” Assim, SUGIRO 

PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do 

art. 51, inciso I da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto a presente decisum 

à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 20 de dezembro de 2017 ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Porém, condeno a parte 

autora no pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 51, parágrafo 2º da Lei n.º 9.099/95. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 11 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001628-68.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALKIRIA AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001628-68.2017.8.11.0021 REQUERENTE: VALKIRIA AMORIM DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do artigo 

38 da Lei 9099/95. Compulsando os autos, verifico que a parte reclamante 

requereu a extinção da ação, conforme pedido de desistência lançada na 

certidão da movimentação Id. nº 10535738. Assim, desnecessária a 

anuência da parte reclamada – Enunciado 90 – FONAJE. Diante do acima 

exposto, nos termos do artigo 485, VIII do NCPC, c/c Enunciado nº 90 – 

FONAJE, HOMOLOGO a desistência requerida na movimentação Id. nº 

10535738 e SUGIRO PELA EXTINÇÃO do presente feito, sem julgamento 
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do mérito. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 

9.099). Desnecessária a intimação das partes, vez que não há interesse 

recursal algum, já que a própria parte autora requereu a desistência em 

questão, e não há a necessidade, como já referido, de a parte ré 

manifestar-se pela concordância. Após, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

baixas necessárias. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 20 de 

dezembro de 2017 ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 11 de janeiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001709-17.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESPEDITO INACIO MARTINS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001709-17.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ESPEDITO INACIO MARTINS 

FILHO REQUERIDO: AYMORE Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9099/95. Compulsando os autos, verifico que a parte 

reclamante requereu a extinção da ação, conforme pedido de desistência 

lançada na certidão da movimentação Id. nº 10566551. Assim, 

desnecessária a anuência da parte reclamada – Enunciado 90 – FONAJE. 

Diante do acima exposto, nos termos do artigo 485, VIII do NCPC, c/c 

Enunciado nº 90 – FONAJE, HOMOLOGO a desistência requerida na 

movimentação Id. nº 10566551 e SUGIRO PELA EXTINÇÃO do presente 

feito, sem julgamento do mérito. Sem custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). Desnecessária a intimação das partes, 

vez que não há interesse recursal algum, já que a própria parte autora 

requereu a desistência em questão, e não há a necessidade, como já 

referido, de a parte ré manifestar-se pela concordância. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas necessárias. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 20 de dezembro de 2017 ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 11 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010315-46.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JHONE PEREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DOS SANTOS MENINO OAB - MT0020616S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE CASTRO DE AVELAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010315-46.2016.8.11.0021 REQUERENTE: JHONE PEREIRA ROSA 

REQUERIDO: ELIANE CASTRO DE AVELAR Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

em que o requerente busca a condenação da requerida a pagar a quantia 

de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), referentes a título de indenização 

por danos materiais e morais decorrentes de um acidente de trânsito 

ocorrido em 05/04/2016, por volta das 07:00 horas. Ambas as partes 

relatam no boletim de ocorrência anexado a exordial que houve apenas 

danos materiais de pequena monta, bem como que ambos os motoristas 

entraram em acordo sobre os prejuízos sofridos em decorrência do 

acidente. Pois bem. Compulsando, bem como os documentos que o 

instruem, verifico que o direito não milita em favor do requerente. Isto 

porque, inobstante os argumentos trazidos em sua inicial, não foi capaz de 

comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia, 

nos termos do art. 373, inciso I do NCPC. Outrossim, importante salientar 

que a mera apresentação de boletim de ocorrência, bem como a juntada 

de fotos não são suficientes a fim de amparar qualquer pleito de cunho 

indenizatório, ainda mais no tocante à reparação por dano material e moral, 

pois sequer juntou aos autos laudo pericial sobre a ocorrência do 

acidente, bem como laudo técnico elaborado por mecânico comprovando 

de forma pormenorizada os estragos causados em seu veículo, tampouco 

arrolou qualquer testemunha a fim de comprovar o aludido. Nesse sentido, 

nossa Egrégia Turma Recursal cível firmou entendimento: “RECURSO 

CÍVEL INOMINADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DEMANDA INDENIZATÓRIA 

POR DANOS MATERIAIS - DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES 

REJEITADOS - FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO - PEDIDO 

INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova efetiva da alegação não podem 

ser reconhecidos os prejuízos materiais indenizáveis, de acordo com o 

inc. I do art. 333 do CPC. (RI 587/2013, DR. SEBASTIAO DE ARRUDA 

ALMEIDA, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado 

no DJE 08/05/2014)” DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange ao pedido 

contraposto pela parte requerida, da mesma forma, não vislumbro 

possibilidade, tendo em vista que não logrou êxito em comprovar os fatos 

constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, 

inciso I do NCPC. DISPOSITIVO Ante o exposto e por tudo mais que consta 

dos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS propostas pelo requerente, bem como IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO pela parte requerida, com a extinção do processo 

com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 20 de Dezembro de 2017. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 11 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001109-93.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE CRESPAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001109-93.2017.8.11.0021 REQUERENTE: LUCIANE CRESPAO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que a parte reclamante não compareceu à audiência 

conciliatória, tampouco manifestou nos autos justificando sua ausência. O 

Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

....” Aliás, é o que preconiza o art. 51, inciso I da Lei 9.099/95: “Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;” 

Assim, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução de 

mérito, na forma do art. 51, inciso I da Lei n. 9.099/95. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 21 de dezembro de 2017 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Porém, condeno a parte autora no pagamento das custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 51, parágrafo 2º da Lei n.º 

9.099/95. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 11 de janeiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001776-79.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANNIELLY APARECIDA BRITO DO VALLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001776-79.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ANNIELLY APARECIDA BRITO 

DO VALLE REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. Compulsando os 

autos, verifico que a parte reclamante requereu a extinção da ação, 

conforme pedido de desistência lançada na certidão da movimentação Id. 

nº 10651257. Assim, desnecessária a anuência da parte reclamada – 

Enunciado 90 – FONAJE. Diante do acima exposto, nos termos do artigo 

485, VIII do NCPC, c/c Enunciado nº 90 – FONAJE, HOMOLOGO a 

desistência requerida na movimentação Id. nº 10651257 e SUGIRO PELA 

EXTINÇÃO do presente feito, sem julgamento do mérito. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). Desnecessária 

a intimação das partes, vez que não há interesse recursal algum, já que a 

própria parte autora requereu a desistência em questão, e não há a 

necessidade, como já referido, de a parte ré manifestar-se pela 

concordância. Após, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas 

necessárias. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 21 de dezembro de 2017 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 11 de janeiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013274-92.2013.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL BECKER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDIR ALVES MARACAIPE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8013274-92.2013.8.11.0021 EXEQUENTE: JOEL BECKER EXECUTADO: 

VANDIR ALVES MARACAIPE Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico 

que a parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo de suspensão 

de 6 (seis) meses dos autos acordada em 26/04/2017, sem manifestação 

sobre a satisfação de seu crédito. Assim sendo, SUGIRO PELA EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do art. 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 21 

de Dezembro de 2017. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos 

termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de janeiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013273-10.2013.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MARIZA BECKER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDIR ALVES MARACAIPE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8013273-10.2013.8.11.0021 EXEQUENTE: JULIANA MARIZA BECKER 

EXECUTADO: VANDIR ALVES MARACAIPE Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que a parte exequente deixou transcorrer in albis o prazo 

de suspensão de 6 (seis) meses dos autos acordada em 26/04/2017, sem 

manifestação sobre a satisfação de seu crédito. Assim sendo, SUGIRO 

PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do 

art. 924, inciso II do Código de Processo Civil. Submeto a presente decisum 

à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 21 de Dezembro de 2017. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010104-78.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THANYA ALVES MARTINS OAB - MT0014996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO LUIZ DE REZENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 152 de 1071



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010104-78.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: EMILIO NAGE HADDAD 

COUTINHO EXECUTADO: GILBERTO LUIZ DE REZENDE Vistos, etc. Não 

tendo a parte exequente impulsionado o processo quando necessário, 

mesmo tendo sido devida e tempestivamente intimada, fora determinada a 

sua intimação pessoal, nos moldes do que exige o artigo 485, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil. Mesmo após a intimação pessoal, a parte não 

se manifestou, estando o feito sobrestado unicamente em razão da inércia 

do interessado. Portanto, vemos que o abandono da causa pela parte 

exequente é motivo apto à extinção do processo sem resolução de mérito. 

Insta ainda consignar que, nos casos de processos de execução, a 

jurisprudência pátria solidificou o entendimento que desnecessária é a 

provocação da parte adversa para que seja declarado extinto o processo 

nos casos de abandono. Outro não é o entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR 

INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM 

INERTE. 1. Em se tratando de execuções não embargadas, a 

jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de 

extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo 

ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de 

requerimento da parte adversa. 2. Hipótese em que o autor, ora agravante, 

foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução 

Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do 

§ 1º, do inciso III, do art. 267 do Código de Processo Civil. O Município 

apenas manifestou-se quatro meses após a intimação.3. O prazo em 

questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez 

ultrapassado, indiscutível a inércia da parte.4. Agravo Regimental não 

provido.”AgRg no REsp 1478145 / RN AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL2014/0217938-9” Diante do exposto, SUGIRO PELA 

EXTINÇÃO DO PRESENTE PROCESSO, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos 

termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 42/08, 

fica dispensado o registro da sentença. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 21 de Dezembro de 2017. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010163-66.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS MUNDIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZANCANARO OAB - MT0008739S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE SANTANA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010163-66.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: ANTONIO CARLOS MUNDIM 

EXECUTADO: LAZARO JOSE SANTANA NETO Vistos, etc. Compulsando 

os autos, verifico que a parte exequente deixou transcorrer in albis o 

prazo de 10 (dez) dias sem manifestação sobre a intimação do despacho 

retro. Assim sendo, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO, na forma do artigo 53, parágrafo 4º da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 21 de Dezembro de 2017. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010168-88.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARULLINY NEVES DA SILVA OAB - GO0039766A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENIR PAULO BIASIBETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010168-88.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: MARCELO RODRIGUES DE 

AZEREDO EXECUTADO: ZENIR PAULO BIASIBETTI Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente deixou transcorrer 

in albis o prazo de 10 (dez) dias sem manifestação sobre a intimação do 

despacho retro. Assim sendo, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO 

DE EXECUÇÃO, na forma do artigo 53, parágrafo 4º da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 21 de Dezembro de 2017. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010247-96.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDENICE FERREIRA MEDRADO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010247-96.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: JOSE DOS SANTOS 

EXECUTADO: CLAUDENICE FERREIRA MEDRADO RODRIGUES Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora manifestou nos autos 

informando que recebeu a totalidade do débito, requerendo assim o 

arquivamento do feito. Assim sendo, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea 

a do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 21 de dezembro de 2017 ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001326-39.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001326-39.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JULIANO PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito as preliminares 

aventadas pela defesa, pois se confundem com o mérito. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA (VENDA DA 

PACOTE COM INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL ADQUIRIDO, 4G) 

proposta por JULIANO PEREIRA DA SILVA em face de TELEFONICA 

BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que é assinante 

do plano da operadora vivo/SA há mais de dois anos com o número (66) 

99629-8684 e, de tanto a operadora insistir e com a oferta de planos cada 

vez mais vantajosos para o cliente, aderiu ao plano acordado no valor de 

R$ 33,99 (trinta e três reais e noventa e nove centavos). Sustenta que ao 

passar alguns meses e analisar suas faturas, percebeu que começou a 

receber faturas em valores mais elevados do que o contratado, chegando 

a pagar até R$ 81,59 (oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos), 

valor este muito acima do inicialmente contratado. Por fim, aduz pela falta 

de sinal de telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento 

público e notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando 

grandes transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

pugnando assim pela reparação a título de danos morais que entende ter 

sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela reclamada. No 

mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial do autor, aduzindo pela 

perfeita qualidade do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar em danos morais, pugnando assim pela 

improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos 

autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em falha na prestação de serviço de telefonia – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Reclamante 

colacionou provas mínimas e satisfatórias a fim de comprovar a 

verossimilhança de suas alegações, notadamente com os cartazes e 

panfletos de lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda 

de pacotes de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, 

induzindo assim o consumidor a erro. Ademais, na própria documentação 

carreada pela Reclamada, notadamente com a juntada de tela sistêmica 

sobre a existência de sinal GSM no estado de Mato Grosso, verifico que 

na cidade de Água-Boa somente tem disponível o sinal de Internet 2G, não 

possuindo nem 3G e sequer 4G, ao contrário do amplamente propagado 

por meio de suas publicidades no comércio local. Era ônus da empresa 

Reclamada, contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que o sinal 

para prestação dos serviços na cidade de Água Boa eram satisfatórios o 

suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem como a 

disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as provas carreadas pela mesma 

no tocante ao registro de ligações efetuadas pelo Reclamante não tem o 

condão de atestar a qualidade do sinal na prestação de serviços de 

telefonia e Internet, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com 

negligência sem as cautelas devidas, de sorte a causar severos 

transtornos e constrangimentos pela desídia para com o consumidor, 

oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo 

com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte 

disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente 

precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com 

relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o 

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que 

vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da oferta, no entanto, não 

é para punir erros ou falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais 

um meio instituído pelo CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. 

In casu, verifica-se que a parte reclamante fora tratada com demasiada 

desídia, porquanto, apesar de ter realizado a contratação do plano ora em 

comento, teve seu acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o 

serviço de forma adequada. Cumpre salientar que a simples falha na 

prestação do serviço, por si só, não é suficiente a amparar o pleito 

indenizatório, entretanto a frequência de problemas no sinal de telefonia 

por prazo considerável supera o mero aborrecimento, caracterizando o 

dano extrapatrimonial e o dever de indenizar por parte daquele que presta 

o serviço de forma insatisfatória. Assim, ante o descumprimento contratual 

da reclamada ao não honrar a venda que fez, como dela se esperava, 

torna cabível o pleito de danos morais. DO DANO MORAL No tocante ao 

quantum indenizatório, é sabido que tal quantia deve atender aos fins que 

se presta, devendo ser norteado pelos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a condição 

econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e 

o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o valor deve ser 

arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua esfera 

patrimonial. E como já dito alhures, em regra o descumprimento contratual 

não caracteriza o dano moral, inobstante, na situação em tela, a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

diante da veiculação de propaganda enganosa supera o mero 

aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para a 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 154 de 1071



art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, 

a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso de 

engano justificável, tal qual vislumbro no presente caso, vez que a 

cobrança não era indevida, apenas não foi aperfeiçoada de maneira 

satisfatória. Ademais, verifico que o reclamante não colacionou aos autos 

qualquer comprovante de pagamento das faturas para pleitear restituição 

dos valores pela falha na prestação dos serviços, pois a mera cobrança 

com o envio das faturas não tem o condão de amparar tal pedido. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados a Reclamante JULIANO 

PEREIRA DA SILVA no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 21 de Novembro de 2017. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001325-54.2017.8.11.0021 REQUERENTE: WALQUIRENE SANTOS DE 

SOUSA ROMAO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito as 

preliminares aventadas pela defesa, pois se confundem com o mérito. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA (VENDA DA 

PACOTE COM INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL ADQUIRIDO, 4G) 

proposta por WALQUIRENE SANTOS DE SOUSA em face de TELEFONICA 

BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que é assinante 

do plano da operadora vivo/SA há mais de dois anos e, de tanto a 

operadora insistir com a oferta de planos cada vez mais vantajosos para o 

cliente, a Reclamante aderiu ao plano acordado no valor de R$ 35,95 

(trinta e nove reais), mensais, o mais barato na ocasião. Sustenta que ao 

passar alguns meses e analisar suas faturas, percebeu que começou a 

receber faturas em valores mais elevados do que o contratado, chegando 

a pagar até R$ 47,99 (quarenta e sete reais e noventa e nove centavos), 

valor este muito acima do inicialmente contratado. Por fim, aduz pela falta 

de sinal de telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento 

público e notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando 

grandes transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

pugnando assim pela reparação a título de danos morais que entende ter 

sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela reclamada. No 

mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial do autor, aduzindo pela 

perfeita qualidade do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar em danos morais, pugnando assim pela 

improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos 

autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em falha na prestação de serviço de telefonia – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Reclamante 

colacionou provas mínimas e satisfatórias a fim de comprovar a 

verossimilhança de suas alegações, notadamente com os cartazes e 

panfletos de lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda 

de pacotes de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, 

induzindo assim o consumidor a erro. Ademais, na própria documentação 

carreada pela Reclamada, notadamente com a juntada de tela sistêmica 

sobre a existência de sinal GSM no estado de Mato Grosso, verifico que 

na cidade de Água-Boa somente tem disponível o sinal de Internet 2G, não 

possuindo nem 3G e sequer 4G, ao contrário do amplamente propagado 

por meio de suas publicidades no comércio local. Era ônus da empresa 

Reclamada, contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que o sinal 

para prestação dos serviços na cidade de Água Boa eram satisfatórios o 

suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem como a 

disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as provas carreadas pela mesma 

no tocante ao registro de ligações efetuadas pelo Reclamante não tem o 

condão de atestar a qualidade do sinal na prestação de serviços de 

telefonia e Internet, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com 

negligência sem as cautelas devidas, de sorte a causar severos 

transtornos e constrangimentos pela desídia para com o consumidor, 

oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo 

com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte 

disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente 

precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com 

relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o 

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que 

vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da oferta, no entanto, não 

é para punir erros ou falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais 

um meio instituído pelo CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. 

In casu, verifica-se que a parte reclamante fora tratada com demasiada 

desídia, porquanto, apesar de ter realizado a contratação do plano ora em 

comento, teve seu acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o 

serviço de forma adequada. Cumpre salientar que a simples falha na 

prestação do serviço, por si só, não é suficiente a amparar o pleito 

indenizatório, entretanto a frequência de problemas no sinal de telefonia 

por prazo considerável supera o mero aborrecimento, caracterizando o 

dano extrapatrimonial e o dever de indenizar por parte daquele que presta 

o serviço de forma insatisfatória. Assim, ante o descumprimento contratual 

da reclamada ao não honrar a venda que fez, como dela se esperava, 

torna cabível o pleito de danos morais. DO DANO MORAL No tocante ao 

quantum indenizatório, é sabido que tal quantia deve atender aos fins que 

se presta, devendo ser norteado pelos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a condição 

econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e 

o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o valor deve ser 

arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua esfera 
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patrimonial. E como já dito alhures, em regra o descumprimento contratual 

não caracteriza o dano moral, inobstante, na situação em tela, a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

diante da veiculação de propaganda enganosa supera o mero 

aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para a 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, 

a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso de 

engano justificável, tal qual vislumbro no presente caso, vez que a 

cobrança não era indevida, apenas não foi aperfeiçoada de maneira 

satisfatória. Ademais, verifico que o reclamante não colacionou aos autos 

qualquer comprovante de pagamento das faturas para pleitear restituição 

dos valores pela falha na prestação dos serviços, pois a mera cobrança 

com o envio das faturas não tem o condão de amparar tal pedido. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados a Reclamante 

WALQUIRENE SANTOS DE SOUSA no valor de R$ 3.000 (três mil reais), 

valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 

405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 21 de Novembro de 2017. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001292-64.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ALDINEI ABREU DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA (VENDA DA PACOTE COM 

INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL ADQUIRIDO, 4G) proposta por ALDINEI 

ABREU DA SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte 

reclamante alega, em síntese, que é assinante do plano da operadora 

vivo/SA há mais de dois anos e, de tanto a operadora insistir com a oferta 

de planos cada vez mais vantajosos para o cliente, a Reclamante aderiu 

ao plano acordado no valor de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e 

nove centavos) mensais, o mais barato na ocasião. Sustenta que ao 

passar alguns meses e analisar suas faturas, percebeu que começou a 

receber faturas em valores mais elevados do que o contratado, chegando 

a pagar até R$ 45,98 (quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos), 

valor este muito acima do inicialmente contratado. Por fim, aduz pela falta 

de sinal de telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento 

público e notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando 

grandes transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

pugnando assim pela reparação a título de danos morais que entende ter 

sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela reclamada. No 

mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial, aduzindo pela 

legalidade na migração do plano do autor inicialmente contratado, bem 

como pela regular prestação dos serviços de telefonia e inexistência do 

dever de indenizar, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da 

inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade 

da parte Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo 

esta detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e 

serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação 

do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, 

no caso em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, era ônus da empresa 

Reclamada, contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que o sinal 

para prestação dos serviços na cidade de Água Boa eram satisfatórios o 

suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem como a 

disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as provas carreadas pela mesma 

no tocante ao registro de ligações efetuadas pelo Reclamante não tem o 

condão de atestar a qualidade do sinal na prestação de serviços de 

telefonia e Internet, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. Ademais, sequer colacionou aos autos qualquer 

documento comprovando autorização da parte autora para migrar seu 

plano inicialmente contratado para outro mais oneroso, pois é cediço que a 

migração de plano sem o consentimento do consumidor é considerara 

prática abusiva perante nossa legislação consumerista. Nesse sentido, 

vem firmando posicionamento nossa Egrégia Turma Recursal: 

“CONSUMIDOR - TELEFONIA - DEFEITO DO SERVIÇO - MUDANÇA DE 

PLANO NÃO AUTORIZADA - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO 

ADEQUADA -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA 
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PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. I - A modificação desautorizada 

do plano de serviços contratado constitui se defeito do serviço, e assim, 

por atingir a incolumidade físico psíquico do consumidor causa-lhe dano 

moral. II - Em se tratando de dano moral, a indenização se guia pela exata 

extensão do dano. (RI 5856/2010, DRA. SERLY MARCONDES ALVES, 1ª 

TURMA RECURSAL, Julgado em 16/02/2011, Publicado no DJE 

25/03/2011)” Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência 

sem as cautelas devidas, de sorte a causar severos transtornos e 

constrangimentos pela desídia para com o consumidor, oferecendo um 

serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo com o disposto 

no contrato, bem como efetuando alteração do plano do autor sem o seu 

consentimento. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte disposição: 

"Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, 

veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a 

produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que 

a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser 

celebrado." O princípio da vinculação da oferta, no entanto, não é para 

punir erros ou falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais um 

meio instituído pelo CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. In 

casu, verifica-se que a parte reclamante fora tratada com demasiada 

desídia, porquanto, apesar de ter realizado a contratação do plano ora em 

comento, teve seu acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o 

serviço de forma adequada e ainda alterou para plano mais oneroso. 

Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, por si só, 

não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a frequência 

de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável supera o mero 

aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de 

indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. 

Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a 

venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos 

morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido 

que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante ALDINEI 

ABREU DA SILVA no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 21 de Dezembro de 2017. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001149-75.2017.8.11.0021 REQUERENTE: NOELSO MARCAL ARAUJO 

SILVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que a parte reclamante não compareceu à 

audiência conciliatória, tampouco manifestou nos autos justificando sua 

ausência, mesmo após intimada na pessoa de seu advogado, conforme 

atesta certidão de id 9996619. O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. ....” Aliás, é o que preconiza o art. 51, 

inciso I da Lei 9.099/95: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo;” Assim, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 51, inciso I da Lei n. 

9.099/95. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 21 de 

dezembro de 2017 ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Porém, condeno a parte autora no 

pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 51, 

parágrafo 2º da Lei n.º 9.099/95. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de janeiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001291-79.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARCIA ELISANDRA BIBERG 

MENEGATTI REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: “O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei.” Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Inicialmente rejeitos as preliminares aventadas pela defesa da reclamada, 

pois se confundem com o mérito e serão juntamente analisadas. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO c/c PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por 

MARCIA ELISANDRA BIHERG MENEGATTI em face de VIVO S.A., onde a 

parte reclamante alega, em síntese, que é assinante do plano da 

operadora vivo/SA há mais de dois anos e, de tanto a operadora insistir 

com a oferta de planos cada vez mais vantajosos para o cliente, a 

Reclamante aderiu ao plano acordado no valor de R$ 33,99 (trinta e três 

reais e noventa e nove centavos), mensais, o mais barato na ocasião. 

Sustenta que ao passar alguns meses e analisar suas faturas, percebeu 

que começou a receber faturas em valores mais elevados do que o 

contratado, chegando a pagar até R$ 50,93 (cinquenta reais e noventa e 

três centavos), valor este muito acima do inicialmente contratado. Por fim, 

aduz pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse problema é de 

conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe 

acarretando grandes transtornos, pois devido a falha na prestação do 

sinal não consegue efetuar e receber ligações, pugnando assim pela 

devolução dos valores cobrados indevidamente, bem como reparação a 

título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação de 

propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada impugna 

os pedidos da inicial do autor, aduzindo pela ausência de responsabilidade 

pois a linha do reclamante encontra-se em perfeito funcionamento, bem 

como não há comprovação de qualquer tipo de aborrecimentos e prejuízos 

sofridos pela parte autora e assim inexistente o dever de indenizar, 

pugnando pela improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois bem. 

Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Reclamante não logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, pois os documentos carreados são frágeis e insuficientes 

para comprovação do alegado dano moral, uma vez que para usufruir das 

benesses do instituto da inversão do ônus da prova, deve o autor fazer 

prova mínima do aludido, visto que tal direito não é absoluto em nosso 

ordenamento jurídico. Em situação semelhante, assim decidiu nossa 

Egrégia Turma Recursal: “RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO DO 

SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS TÉCNICOS 

- INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL "IN RE IPSA" - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO - MERO DISSABOR - RECURSO PROVIDO. A simples 

interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a todos os 

usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável "in re ipsa". Recurso 

provido. (RI 646/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 16/07/2014)” Neste ínterim, 

tenho que direito milita não milita em favor do Reclamante, pois as provas 

carreadas pela Reclamada, notadamente com extenso histórico de 

ligações efetuadas/recebidas pelo reclamante, foram perfeitamente aptas 

a modificar os direitos da parte autora, nos termos do art. 373, II do NCPC. 

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para a 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, 

a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso de 

engano justificável, tal qual vislumbro no presente caso, vez que a 

cobrança não era indevida, apenas não foi aperfeiçoada de maneira 

satisfatória. Ademais, verifico que o reclamante não colacionou aos autos 

qualquer comprovante de pagamento das faturas para pleitear restituição 

dos valores pela falha na prestação dos serviços, pois a mera cobrança 

com o envio das faturas não tem o condão de amparar tal pedido. 

DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE RECLAMANTE e IMPROCEDÊNCIA DOS 

DANOS MORAIS, com a extinção do processo com julgamento do mérito. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 08 de Janeiro de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001230-24.2017.8.11.0021 REQUERENTE: LUZIANE ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar 

o processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em 

atenção aos princípios da celeridade e economia processual versados no 

artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por LUZIANE ALVES DA SILVA em face de TIM-CELULAR S/A, 

onde a parte reclamante alega, em síntese, que jamais firmou contrato 

para abertura de linha telefônica com a empresa reclamada e que por isso 

teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando 

ao final pela declaração de inexistência de débito cobrado pela reclamada, 

além de ser ressarcida pelos danos morais que entende ter sofrido em 

razão da negativação de seu nome. No mérito, a Reclamada impugna 
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genericamente os pedidos da inicial da autora, aduzindo que não cometeu 

nenhum ato ilícito e que agiu no exercício regular de seu direito, uma vez 

que efetuou a inclusão do nome da Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito em razão de atos praticados pela parte reclamante 

quando do não cumprimento de sua obrigação contratual, qual seja, 

pagamento tempestivo de suas dívidas. Pois bem. Resta clarividente dos 

autos, a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a parte Reclamante colacionou provas 

mínimas e satisfatórias a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com o extrato de negativação que comprova a 

inclusão indevida de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. 

Assim, ao analisar detidamente os presentes autos, verifico que o direito 

milita em favor da Reclamante, visto que a Reclamada não logrou êxito em 

apresentar documentos aptos e suficientes e afim de modificar os direitos 

da parte autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do NCPC. 

Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas 

devidas, de sorte a causar severos transtornos e constrangimentos pela 

desídia ao efetuar a inclusão do nome da Reclamante nos órgãos 

restritivos de crédito em razão de uma dívida que a mesma desconhecia. 

Em se tratando de relação de consumo, seria obrigação da Reclamada 

provar e comprovar que a parte Reclamante tenha, de fato dado origem ao 

débito alegado. Ressalto que cabe ao julgador se pautar naquilo que de 

fato foi provado e não apenas alegado. Caracterizado, indubitavelmente, 

que a Reclamante foi responsabilizada indevidamente por uma dívida que 

não tinha conhecimento, o que lhe acarretou diversos aborrecimentos 

diversos de mero dissabor e, sobretudo, constrangimentos, em virtude da 

negligência dos prepostos da Reclamada, não agiram com prudência ao 

remeter o nome da Reclamante aos bancos restritivos de crédito, gerando, 

assim, os danos já mencionados, repita-se, caracterizada está a 

responsabilidade da reclamada, ainda que objetivamente, no evento que 

gerou os danos suportados pelo Reclamante. DO DANO MORAL No que 

tange ao pedido de reparação a título de danos morais, entendo que a 

conduta da empresa ré causou sim abalo emocional a Reclamante, abalo 

esse passível de indenização e diverso de mero dissabor, posto que não 

adotou as cautelas necessárias procedendo com a abertura de linha 

telefônica por terceiros utilizando nome da Reclamante e incluindo 

indevidamente seu nome nos cadastros nacionais de proteção ao crédito. 

Impera constar que ante a omissão da lei, fica ao arbítrio do julgador a 

fixação da importância devida a título de indenização, desde que não se 

desvencilhe dos critérios rotineiramente adotados pela doutrina e pela 

jurisprudência pátrias, devendo-se valer, ainda, de sua experiência e bom 

senso, atento à realidade da vida, notadamente, à situação econômica 

atual e às peculiaridades de cada caso. Assim, ao decidir a lide referente 

à quantificação por dano moral, o julgador deve analisar caso a caso e 

pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter 

sancionatório, que impõe uma penalidade ao ofensor, a ponto de que 

tenha mais cuidado e disciplina, para evitar que a conduta danosa seja 

reiterada, bem como, que seja evidenciado o caráter compensatório da 

indenização, devendo servir de alguma forma para confortar a vítima e 

amenizar os constrangimentos e aborrecimentos sofridos. Destarte, 

entendo que, pelo caso em análise, levando-se em conta o caráter 

socioeducativo da medida, a situação econômica da ofensora e do 

ofendido, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, plausível a fixação da indenização em R$ 5.000 

(cinco mil reais), ao qual apresenta-se moderado e suficiente e a fim de 

não acarretar em enriquecimento sem causa da autora. Deixo de adotar a 

estimativa da inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências 

de que o fato tenha causado outros dissabores mais graves no seio 

social, familiar ou profissional, além de ter sido fixado em consonância às 

circunstâncias do caso concreto e em estimativa condizente à firmada 

pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS 

DA INICIAL DA PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com 

resolução do mérito para o fim de: a) CONDENAR a empresa Reclamada 

TIM-CELULAR S/A a pagar indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante LUZIANE ALVES DA SILVA no valor de R$ 5.000 (cinco mil 

reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ); b) DECLARAR a 

inexistência do contrato que originou a abertura de linha telefônica em 

nome da Reclamante LUZIANE ALVES DA SILVA, com a expedição de 

ofício para os órgãos restritivos de crédito solicitando a exclusão do nome 

da Reclamante dos bancos de dados, no prazo de 5 (cinco) dias contados 

da ciência desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 300,00 

(trezentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de 

incorrer no cometimento do crime de desobediência. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 08 de Janeiro de 2018. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001027-62.2017.8.11.0021 REQUERENTE: EDEVIR CLEVESTON 

REQUERIDO: ILSON JOSE SEIBT Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar 

o processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em 

atenção aos princípios da celeridade e economia processual versados no 

artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA proposta 

por EDEVIR CLEVESTON em face de ILSON JOSE SEIBT, onde a parte 

Requerente narra, em síntese, ser credor da importância de R$ 1.980,00 

(hum mil novecentos e oitenta reais) do Requerido, referentes a dívidas 

oriundas de prestação de serviços gerais. Assevera que a prestação 

desses serviços incluía mão de obra como pedreiro e venda de telhas 

para reforma da residência do promovido, sendo que quando procurou-o 

para pagar o valor devido este se recusou, motivando a propositura da 

presente ação. No mérito, o Requerido sustenta que jamais efetuou 

qualquer acordo com o requerido, tampouco adquiriu mercadoria do 

mesmo, aduzindo que a única relação existente entre as partes eram 

somente a cedência de um lote baldio para o cultivo de mandioca e milho 

para o requerente, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos da 

inicial. Pois bem. Ao analisar detidamente os autos, tenho que o direito não 

favorece o Requerente. Isto porque o Requerente não logrou êxito em 

demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, ônus a que lhe pertencia, 

conforme determina a LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015 (Código 
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de Processo Civil) em seu art. 373, inciso I: “Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; ...”. Diante 

do contexto fático que se apresenta os autos, verifica-se a 

impossibilidade de se chegar a uma decisão coerente e justa sem que se 

verifique o nexo de causalidade; entendo que em casos como estes, só 

se admite um juízo condenatório quando a prova da conduta culposa seja 

inequívoca; já que inexistem documentos assinados ou qualquer contrato 

formal entabulado entre as partes colacionado aos autos. Ademais, a 

testemunha arrolada pelo Reclamante em audiência de instrução foi 

inconclusiva sobre se de fato houve a prestação de tais serviços ao 

Requerido, não sabendo informar se a residência era de fato pertencente 

ao mesmo quando da entrega das mercadorias, informando tão somente 

que foi contratado diretamente pelo Requerente para efetuar entrega na 

residência apontada como sendo de propriedade do Requerido. Outrossim, 

verifico que a residência objeto da presente discussão tem como 

intermediária “Imobiliária Água Boa”, sendo esta detentora de 

responsabilidade acerca de eventuais reformas e reparos no respectivo 

imóvel. Assim, não se vislumbram nos autos o preenchimento dos 

pressupostos imprescindíveis a responsabilidade civil: ação/omissão, 

nexo e resultado (art. 186, do CC), incumbência do Requerente. É o que 

orienta VICENTE GRECO FILHO, quanto a incumbência do Requerente, 

verbis: “São aqueles que, se provados, levam à conseqüência jurídica 

pretendida pelo autor. A relevância ou não de determinado fato para a 

produção de certo efeito jurídico é dada pelo direito material, porque nele 

estão definidas as relações jurídicas e os respectivos fatos geradores de 

direitos subjetivos. O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles 

pretende determinada conseqüência de direito; esses são os fatos 

constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A 

dúvida ou insuficiência de prova quanto ao fato constitutivo milita contra o 

autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar 

suficientemente o fato constitutivo de seu direito.” (in: Direito processual 

civil brasileiro. V. 2, São Paulo: Saraiva, 2002, p. 189) A jurisprudência é 

dominante, verbis: “PROCESSO CIVIL - ÔNUS DA PROVA - INTELIGÊNCIA 

DO ART. 333, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVA I - A sistemática 

processual civil determina que o ônus da prova compete a quem se 

beneficiar pelo reconhecimento da existência dos fatos. Por sua vez, o 

artigo 333 do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. No desdobramento dessas premissas e seguindo compasso da 

lógica processual, o Código de Processo Civil pátrio acolheu o princípio da 

persuasão racional do juiz, cuja ratio está em conceder ao juiz livre 

convicção e liberdade de apreciação e valoração das provas contidas nos 

autos, afastando, por outro lado, prefixação dos valores das provas. II - 

Na espécie, o Autor-apelante não reverenciou o disposto pelo art. 333, I, 

do CPC, na medida em que não fez juntar aos autos provas idôneas com a 

finalidade de demonstrar os fatos narrados no instrumento da demanda. 

VII - Apelação improvida.” (TRF2ª R. - AC 200051010125769 - 4ª T. - Rel. 

Des. Fed. Miguel Filho - DJU 21.11.2005, in: DTZ1032887) Nesse sentido: 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA DÍVIDA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Nos termos do 

art. 333 , inciso I , do CPC , é ônus do autor a comprovação dos fatos 

constitutivos do seu direito. Inexistindo nos autos prova da dívida, é 

improcedente a pretensão de cobrança. TJ-MG - Apelação Cível AC 

10525120052986001 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 10/07/2015 

DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE REQUERENTE, com a extinção do 

processo com julgamento do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 09 de Janeiro de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001086-50.2017.8.11.0021 REQUERENTE: IVANA SALETE ROSIN 

PAULETTI REQUERIDO: SILVESTRE SEVERINO DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA em que a 

requerente busca a condenação do requerido a pagar a quantia de R$ 

6.210,00 (seis mil, duzentos e dez reais), referentes a título de 

indenização por danos materiais e morais decorrentes de um acidente de 

trânsito ocorrido em 16/06/2017, por volta das 10:00 horas. Assevera que 

trafegava na BR-070, KM 0.0 (ponte entre Aragarças-GO e Pontal do 

Araguaia-MT) parando quando o semáforo fechou no cruzamento, sendo 

neste momento abalroada pelo veículo do requerido na parte traseira de 

seu veículo, causando prejuízos materiais na tampa do porta malas e 

para-choque traseiro, motivando a propositura da presente ação. No 

mérito, o requerido confirma a existência do sinistro, aduzindo em 

apertada síntese que somente discorda dos valore pleiteados pela parte 

autora para reparo dos danos materiais sofridos, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar em danos morais, pugnando ao final 

pela improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Compulsando, 

bem como os documentos que o instruem, verifico que o direito milita em 

parte a favor da requerente. Isto porque a alegação da defesa do 

requerido no tocante a juntada de 03 orçamentos para reparos do veículo 

não tem o condão de afastar sua responsabilidade, visto que não 

colacionou aos autos outros orçamentos com valores que entendia devido 

e compatível com o mercado aptos o suficiente a modificar os direitos da 

parte autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II do 

NCPC. Assim, tendo que o presente processo não demanda maiores 

explicações, posto que restou incontroverso a ocorrência do sinistro e a 

responsabilidade do requerido em arcar com os custos materiais para 

reparos no veículo da requerente. Nesse sentido, nossa Egrégia Turma 

Recursal cível firmou entendimento: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - COMPROVAÇÃO DA CULPA DO 

RECORRENTE - COMPROVAÇÃO PELA ANÁLISE DOS FATOS, FORMA DE 

COLISÃO E PROVAS PRODUZIDAS - DANOS MATERIAIS DEVIDOS - 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95 - RECURSO 

APRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO - REVELIA 

DECRETADA - SENTENÇA MANTIDA - SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A 

respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o magistrado a quo 

analisou a responsabilidade civil, distribuiu corretamente o ônus da prova 

e, ao final, quantificou razoavelmente os danos materiais fixados. Restou 

comprovado pelas circunstâncias do fato e provas produzidas a culpa do 

recorrente no acidente de trânsito. Todas as questões foram bem 

analisadas quando da prolação da r. sentença objurgada, motivo pelo qual, 

a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, passa a mesma a 

fazer parte integrante desse voto. Sem condenação da parte Recorrente 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios. (RI 1107/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014)” DO DANO MORAL 

No que tange ao pedido de reparação a título de danos morais, entendo 

que não merece guarida, pois não logrou êxito em comprovar os supostos 

danos morais suportados em virtude dos fatos narrados, que no caso não 

pode ser presumido, ou seja, são situações que podem ocorrer 

normalmente na vida de qualquer pessoa. Tal ônus lhe pertence nos 

termos do art. 373, I do Código de Processo Civil: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 

Ademais, nenhuma prova fez de que tenha havido ofensa à direito da 

personalidade, tampouco comprovou que tenha havido qualquer 

repercussão negativa que pudesse ensejar a pretendida indenização por 

dano moral, que, conforme dito alhures, não pode ser presumido. Entendo 

que o dano moral existe quando há manifesta dor, vexame, sofrimento, 
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humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e 

desequilíbrio em seu bem- estar, o que não restou demonstrado nos autos. 

Os transtornos causados estão dentro de uma linha de riscos de uma vida 

em sociedade, não decorrendo nenhuma dor moral, pelo menos que seja 

passível de indenização pecuniária. Tal fato, embora não desejável, é fato 

previsível na vida em sociedade. Sofreu a reclamante, no máximo, mero 

dissabor, incômodo, e, embora desagradável a situação experimentada, 

não houve lesão aos direitos de personalidade a ponto de embasar uma 

pretensão à indenização por danos morais. DISPOSITIVO Ante o exposto e 

por tudo mais que consta dos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE AUTORA, com a extinção do processo com resolução do mérito 

para o fim de CONDENAR a parte requerida SILVESTRE SEVERINO DE 

OLIVEIRA a pagar indenização por danos materiais no valor de R$ 

1.210,00 (hum mil duzentos e dez reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC desde a data do efetivo prejuízo a acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 09 de Janeiro de 2018. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001119-40.2017.8.11.0021 REQUERENTE: APARECIDO DE SOUZA FILHO 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. A Requerida arguiu 

preliminar, de modo que passo a apreciá-la. Sustenta pela carência de 

ação por falta de litisconsorte ativo necessário, uma vez que a presente 

lide versa sobre direito real imobiliário, sendo necessário a presença da 

companheira/cônjuge do Requerente para demandar em juízo, visto que se 

qualificou nos autos como convivente. Verifico que tal preliminar não 

merece acolhimento, posto que a natureza da presente ação trata-se de 

revisional de contrato de compra e venda de imóvel, circunstância de os 

adquirentes serem cônjuges ou companheiros não caracteriza 

litisconsórcio ativo necessário. E isso porque a relação estabelecida entre 

as partes é de natureza obrigacional, não se tratando, consequentemente, 

de ação fundada em direito real, circunstância que, por si só, afasta a 

aplicação do artigo 73, caput, do NCPC. Nesse sentido: “Ementa: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCLUSÃO DE 

CO-ADQUIRENTE. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO 

ATIVO NECESSÁRIO. Cuidando-se de ação revisional de contrato de 

promessa de compra e venda e indenização por danos morais e materiais, 

a circunstância de os adquirentes serem cônjuges ou companheiros não 

caracteriza litisconsórcio ativo necessário. E isso porque a relação 

estabelecida entre as partes é de natureza obrigacional, não se tratando, 

consequentemente, de ação fundada em direito real, circunstância que, 

por si só, afasta a aplicação do artigo 10, caput, do CPC. Agravo de 

instrumento parcialmente provido. (Agravo de Instrumento Nº 

70059159152, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 05/06/2014). TJ-RS - Agravo 

de Instrumento AI 70059159152 RS (TJ-RS) - Data de publicação: 

09/07/2014” Ultrapassada e preliminar, passo ao exame do mérito. 

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C 

RESSARCIMENTO DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por 

APARECIDO DE SOUZA FILHO em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, 

onde o requerente narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida 

um Lote de terra localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de 

entrada o valor de 5% (cinco por cento) do valor total do terreno e 

assinando no ato o respectivo contrato de adesão de compra e venda. 

Aduz que posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido 

contrato e notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor 

de entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos. No mérito, a Requerida confirma a 

existência da relação contratual, aduzindo, em apertada síntese, que 

jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre o imóvel, uma vez que 

o preço e condições de financiamento estavam devidamente detalhadas 

no respectivo contrato, bem como pela inexistência do dever de indenizar, 

pugnando ao final pela improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois 

bem. Primeiramente urge salientar que no caso em tela a relação existente 

entre as partes é a de consumo, ante o fato de aquele ter adquirido o lote 

de terra de propriedade da Requerida, devendo portanto serem analisados 

sob a égide da Lei 8.078/90 Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Requerente, como consumidor em relação à 

Requerida, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Requerida provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em restituição 

de valores pagos indevidamente – a parte Requerente não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a parte Requerente logrou êxito em 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, colacionando contrato 

de compra e venda e boleto de pagamento das parcelas, além da 

testemunha ouvida em juízo que confirmou todas as alegações de sua 

inicial. Era ônus da empresa Requerida, contudo, comprovar de forma 

estreme de dúvidas, que jamais efetuou qualquer cobrança de valores a 

título de sinal para aquisição do imóvel aptos o suficiente a fim de modificar 

os direitos da parte autora, ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim 

com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Ademais, não prospera a 

alegação de que “não há nos autos a presença de prova escrita ou 

equivalente, que comprove, de forma inequívoca, na forma de recibo de 

pagamento, demonstrativo ou quaisquer outros indícios que indiquem o 

pagamento à título de entrada ou sinal no ato da compra do imóvel”, pois 

restou claro no entendimento deste juízo, ao ouvir a testemunha arrolada 

pelo Requerente, este sendo categórico em afirmar que era prática comum 

a exigência de entrada no valor de 5% do valor total do terreno, não 

restando qualquer margem para dúvidas quanto a essa exigência indevida 

e o pagamento por parte do cliente ora Requerente. Outrossim, importante 
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dar relevo que também não prospera a alegação por parte da Requerida 

sobre a juntada de comprovantes de pagamento como requisito 

fundamental a fim de amparar a pretensão do Requerente sobre a 

devolução dos valores, pois da mesma forma, restou claro no 

entendimento deste julgador que o cliente ora Requerente efetuou o 

pagamento induzido a erro acreditando estar disposto no contrato a 

cláusula referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. 

Assim, tenho que a presente situação não demanda maiores explicações, 

posto que restou devidamente comprovado a falha na prestação de 

serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança indevida sem dispor 

no contrato as condições a que foi submetido o Requerente. DA 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, 

a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para a restituição em 

dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, 

parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a única 

hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso de engano 

justificável, o que não vislumbro no presente caso, vez que a Requerida 

não se desincumbiu de efetuar a cobrança de forma intencional, sem 

dispor no contrato cláusula sobre abatimento do valor total do imóvel. 

Assim, com base nos documentos e informações da parte autora, tal 

prejuízo consiste na quantia de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) 

que foram cobrados indevidamente do Requerente, ao qual deverão ser 

restituídos, em dobro, devidamente atualizados. DO DANO MORAL No que 

tange a reparação por danos morais, insta consignar que a respectiva 

ação tem como título “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS”, 

entretanto, verifico que o Requerente deixou de especificar tal pedido na 

parte final de sua peça, tampouco discorreu sobre os supostos danos 

morais sofridos em virtude dos fatos narrados ao longo de sua narrativa 

que pudesse, em caráter excepcional, fundamentar seu pedido de forma 

intrínseca. Outrossim, importante dar relevo que o momento para 

especificação de provas e demais pedidos é na fase inicial do processo, 

sendo vedado ao órgão julgador estabelecer condenação extra petita ou 

lastreado em pedidos efetuados em sede de impugnação de contestação, 

uma vez que encontram-se preclusos. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA TOTAL 

DOS PEDIDOS DA INICIAL, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE 

IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais), devidamente corrigidos pelo INPC desde a data do 

pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação 

(arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 09 de Janeiro de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de janeiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001348-97.2017.8.11.0021 REQUERENTE: IUDISLEIA GOMES MEDRADO 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por IUDISLEIA GOMES 

MEDRADO em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a requerente 

narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote de terra 

localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o valor de 

5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato o 

respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90 Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em restituição de valores pagos indevidamente – a 

parte Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do 

feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 

deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de 

dever pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar 

com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de 

julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, 

sob pena de obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances 

fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de 

cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Requerente logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, colacionando documentos como contrato de compra e venda e 

boleto de pagamento das parcelas, além das testemunhas ouvidas em 

juízo que confirmaram todas as alegações de sua inicial. Era ônus da 

empresa Requerida, contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, 

que jamais efetuou qualquer cobrança de valores a título de sinal para 

aquisição do imóvel, ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Ademais, não prospera a alegação 

de que “não há nos autos a presença de prova escrita ou equivalente, que 

comprove, de forma inequívoca, na forma de recibo de pagamento, 

demonstrativo ou quaisquer outros indícios que indiquem o pagamento à 

título de entrada ou sinal no ato da compra do imóvel”, pois restou claro no 

entendimento deste juízo, ao ouvir as testemunhas arroladas pela 

Requerente, estas sendo categóricas em afirmar que era prática comum a 

exigência de entrada no valor de 5% do valor total do terreno, não 

restando qualquer margem para dúvidas quanto a essa exigência indevida 

e o pagamento por parte da cliente ora Requerente. Outrossim, importante 

dar relevo que também não prospera a alegação por parte da Requerida 

sobre a juntada de comprovantes de pagamento como requisito 

fundamental a fim de amparar a pretensão da Requerente sobre a 

devolução dos valores, pois da mesma forma, restou claro no 
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entendimento deste julgador que a cliente ora Requerente efetuou o 

pagamento induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a 

cláusula referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. 

Assim, tenho que a presente situação não demanda maiores explicações, 

posto que restou devidamente comprovado a falha na prestação de 

serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança indevida sem dispor 

no contrato as condições a que foi submetido a Requerente. DA 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, 

a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para a restituição em 

dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, 

parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a única 

hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso de engano 

justificável, o que não vislumbro no presente caso, vez que a Requerida 

não se desincumbiu de efetuar a cobrança de forma intencional, sem 

dispor no contrato cláusula sobre abatimento do valor total do imóvel. 

Assim, com base nos documentos e informações da parte autora, tal 

prejuízo consiste na quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) 

que foram cobrados indevidamente da Requerente, ao qual deverão ser 

restituídos, em dobro, devidamente atualizados. DO DANO MORAL No que 

tange a reparação a título de danos morais, aponta-se que resta 

incontroverso nos autos que houve cobrança indevida de valores a título 

de sinal da Requerente, sem constar no contrato de compra e venda o 

respectivo abatimento. Ressalto que dispõe o Código de Defesa do 

Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem ser 

prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações que 

não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. No caso dos autos 

extrai-se que houve vício na prestação dos serviços da Requerida ao 

efetuar a cobrança indevida de forma intencional, o que contraria os 

preceitos do CDC e é inaceitável. Tal fato, de regra, não gera danos 

morais. Porém, o desgaste emocional a que foi submetida a consumidora 

na busca de solução para o caso, com sucessão de ligações e visitas 

constantes nos escritórios da Requerida ante o sonho da casa própria, 

não pode ser considerado como mero aborrecimento ou contratempo 

normal da vida cotidiana. Na qualidade de consumidor, o Reclamante tem a 

seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais, haja vista os defeituosos 

serviços epigrafados terem causado abalo a um dos atributos da sua 

personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 14 da Lei 

8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela ré. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não 

foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado 

outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além 

de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e 

em estimativa condizente à firmada pelas turmas recursais. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com a extinção do 

processo com resolução do mérito para o fim de: a) CONDENAR a 

empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar indenização por 

danos morais ocasionados a Requerente IUDISLEIA GOMES MEDRADO no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com incidência de juros de 

1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença 

(súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE 

IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 2.800,00 (dois mil e 

oitocentos reais), devidamente corrigidos pelo INPC desde a data do 

pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação 

(arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 09 de Janeiro de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de janeiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001395-71.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DENICE FERREIRA DE MORAIS 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por DENICE FERREIRA DE 

MORAES em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a requerente narra, 

em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote de terra localizado 

no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o valor de 5% (cinco 

por cento) do valor total do terreno e assinando no ato o respectivo 

contrato de adesão de compra e venda. Aduz que posteriormente ao 

chegar em sua casa, analisou o referido contrato e notou que a requerida 

não havia efetuado o abatimento do valor de entrada. Assim, procurou a 

Imobiliária Água Boa, empresa responsável pela vendas dos lotes, para 

que pudesse realizar as devidas alterações no contrato e passar a 

constar o valor pago de entrada, sem no entanto lograr êxito. Por fim, 

assevera que tomou conhecimento que a respectiva empresa ora 

demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal por Lavagem 

de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os envolvidos, 

motivo pela qual busca pela condenação da requerida em ressarcimento 

dos valores pagos, bem como indenização por danos morais que entende 

ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a Requerida confirma a 

existência da relação contratual, aduzindo, em apertada síntese, que 

jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre o imóvel, uma vez que 

o preço e condições de financiamento estavam devidamente detalhadas 

no respectivo contrato, bem como pela inexistência do dever de indenizar, 

pugnando ao final pela improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois 

bem. Primeiramente urge salientar que no caso em tela a relação existente 

entre as partes é a de consumo, ante o fato de aquele ter adquirido o lote 

de terra de propriedade da Requerida, devendo portanto serem analisados 

sob a égide da Lei 8.078/90 Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Requerente, como consumidor em relação à 

Requerida, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 
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comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Requerida provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em restituição 

de valores pagos indevidamente – a parte Requerente não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a parte Requerente logrou êxito em 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, colacionando 

documentos como contrato de compra e venda e boleto de pagamento das 

parcelas, além das testemunhas ouvidas em juízo que confirmaram todas 

as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa Requerida, contudo, 

comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais efetuou qualquer 

cobrança de valores a título de sinal para aquisição do imóvel, ônus que 

lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos autos a 

presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de forma 

inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer 

outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no 

ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo, 

ao ouvir as testemunhas arroladas pela Requerente, estas sendo 

categóricas em afirmar que era prática comum a exigência de entrada no 

valor de 5% do valor total do terreno, não restando qualquer margem para 

dúvidas quanto a essa exigência indevida e o pagamento por parte da 

cliente ora Requerente. Outrossim, importante dar relevo que também não 

prospera a alegação por parte da Requerida sobre a juntada de 

comprovantes de pagamento como requisito fundamental a fim de amparar 

a pretensão da Requerente sobre a devolução dos valores, pois da 

mesma forma, restou claro no entendimento deste julgador que a cliente 

ora Requerente efetuou o pagamento induzida a erro acreditando estar 

disposto no contrato a cláusula referente a entrada dos 5% (cinco por 

cento) do valor do imóvel. Assim, tenho que a presente situação não 

demanda maiores explicações, posto que restou devidamente comprovado 

a falha na prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar 

cobrança indevida sem dispor no contrato as condições a que foi 

submetido a Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a 

cobrança de valores indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se 

inclinado para a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, 

nos moldes do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do 

Consumidor. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do 

indébito é no caso de engano justificável, o que não vislumbro no presente 

caso, vez que a Requerida não se desincumbiu de efetuar a cobrança de 

forma intencional, sem dispor no contrato cláusula sobre abatimento do 

valor total do imóvel. Assim, com base nos documentos e informações da 

parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais), que foram cobrados indevidamente da Requerente, ao 

qual deverão ser restituídos, em dobro, devidamente atualizados. DO 

DANO MORAL No que tange a reparação a título de danos morais, 

aponta-se que resta incontroverso nos autos que houve cobrança 

indevida de valores a título de sinal da Requerente, sem constar no 

contrato de compra e venda o respectivo abatimento. Ressalto que dispõe 

o Código de Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela 

Requerida devem ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza 

nas informações que não submetam o consumidor a excessiva 

onerosidade. No caso dos autos extrai-se que houve vício na prestação 

dos serviços da Requerida ao efetuar a cobrança indevida de forma 

intencional, o que contraria os preceitos do CDC e é inaceitável. Tal fato, 

de regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetida a consumidora na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. Na qualidade de 

consumidor, o Reclamante tem a seu favor os direitos básicos tutelados 

no Art. 6.º da legislação de regência, entre eles a plenitude da reparação 

dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva e solidária das 

empresas (Arts. 6.º e 14 da Lei 8.078/90). Ademais, considerando o 

disposto nos artigos referenciados, friso que a Requerida não se eximiu 

de sua responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo 

códex, motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível 

e enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já 

é um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o 

princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal, como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” 

Portanto, a Requerida faz jus à reparação pelos danos morais, haja vista 

os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela ré. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não 

foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado 

outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além 

de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e 

em estimativa condizente à firmada pelas turmas recursais. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com a extinção do 

processo com resolução do mérito para o fim de: a) CONDENAR a 

empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar indenização por 

danos morais ocasionados a Requerente DENICE FERREIRA DE MORAES 

no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com incidência de juros de 

1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença 

(súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE 

IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais), devidamente corrigidos pelo INPC desde a data do 

pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação 

(arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 09 de Janeiro de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de janeiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001395-71.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DENICE FERREIRA DE MORAIS 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por DENICE FERREIRA DE 

MORAES em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a requerente narra, 

em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote de terra localizado 

no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o valor de 5% (cinco 

por cento) do valor total do terreno e assinando no ato o respectivo 

contrato de adesão de compra e venda. Aduz que posteriormente ao 

chegar em sua casa, analisou o referido contrato e notou que a requerida 

não havia efetuado o abatimento do valor de entrada. Assim, procurou a 

Imobiliária Água Boa, empresa responsável pela vendas dos lotes, para 

que pudesse realizar as devidas alterações no contrato e passar a 

constar o valor pago de entrada, sem no entanto lograr êxito. Por fim, 

assevera que tomou conhecimento que a respectiva empresa ora 

demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal por Lavagem 

de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os envolvidos, 

motivo pela qual busca pela condenação da requerida em ressarcimento 

dos valores pagos, bem como indenização por danos morais que entende 

ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a Requerida confirma a 

existência da relação contratual, aduzindo, em apertada síntese, que 

jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre o imóvel, uma vez que 

o preço e condições de financiamento estavam devidamente detalhadas 

no respectivo contrato, bem como pela inexistência do dever de indenizar, 

pugnando ao final pela improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois 

bem. Primeiramente urge salientar que no caso em tela a relação existente 

entre as partes é a de consumo, ante o fato de aquele ter adquirido o lote 

de terra de propriedade da Requerida, devendo portanto serem analisados 

sob a égide da Lei 8.078/90 Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Requerente, como consumidor em relação à 

Requerida, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Requerida provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em restituição 

de valores pagos indevidamente – a parte Requerente não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a parte Requerente logrou êxito em 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, colacionando 

documentos como contrato de compra e venda e boleto de pagamento das 

parcelas, além das testemunhas ouvidas em juízo que confirmaram todas 

as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa Requerida, contudo, 

comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais efetuou qualquer 

cobrança de valores a título de sinal para aquisição do imóvel, ônus que 

lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos autos a 

presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de forma 

inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer 

outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no 

ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo, 

ao ouvir as testemunhas arroladas pela Requerente, estas sendo 

categóricas em afirmar que era prática comum a exigência de entrada no 

valor de 5% do valor total do terreno, não restando qualquer margem para 

dúvidas quanto a essa exigência indevida e o pagamento por parte da 

cliente ora Requerente. Outrossim, importante dar relevo que também não 

prospera a alegação por parte da Requerida sobre a juntada de 

comprovantes de pagamento como requisito fundamental a fim de amparar 

a pretensão da Requerente sobre a devolução dos valores, pois da 

mesma forma, restou claro no entendimento deste julgador que a cliente 

ora Requerente efetuou o pagamento induzida a erro acreditando estar 

disposto no contrato a cláusula referente a entrada dos 5% (cinco por 

cento) do valor do imóvel. Assim, tenho que a presente situação não 

demanda maiores explicações, posto que restou devidamente comprovado 

a falha na prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar 

cobrança indevida sem dispor no contrato as condições a que foi 

submetido a Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a 

cobrança de valores indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se 

inclinado para a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, 

nos moldes do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do 

Consumidor. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do 

indébito é no caso de engano justificável, o que não vislumbro no presente 

caso, vez que a Requerida não se desincumbiu de efetuar a cobrança de 

forma intencional, sem dispor no contrato cláusula sobre abatimento do 

valor total do imóvel. Assim, com base nos documentos e informações da 

parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais), que foram cobrados indevidamente da Requerente, ao 

qual deverão ser restituídos, em dobro, devidamente atualizados. DO 

DANO MORAL No que tange a reparação a título de danos morais, 

aponta-se que resta incontroverso nos autos que houve cobrança 

indevida de valores a título de sinal da Requerente, sem constar no 

contrato de compra e venda o respectivo abatimento. Ressalto que dispõe 

o Código de Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela 

Requerida devem ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza 

nas informações que não submetam o consumidor a excessiva 

onerosidade. No caso dos autos extrai-se que houve vício na prestação 

dos serviços da Requerida ao efetuar a cobrança indevida de forma 

intencional, o que contraria os preceitos do CDC e é inaceitável. Tal fato, 

de regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetida a consumidora na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. Na qualidade de 

consumidor, o Reclamante tem a seu favor os direitos básicos tutelados 

no Art. 6.º da legislação de regência, entre eles a plenitude da reparação 

dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva e solidária das 

empresas (Arts. 6.º e 14 da Lei 8.078/90). Ademais, considerando o 

disposto nos artigos referenciados, friso que a Requerida não se eximiu 

de sua responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo 

códex, motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível 

e enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já 

é um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o 

princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal, como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” 

Portanto, a Requerida faz jus à reparação pelos danos morais, haja vista 

os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela ré. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não 

foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado 

outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além 

de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e 

em estimativa condizente à firmada pelas turmas recursais. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 
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PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com a extinção do 

processo com resolução do mérito para o fim de: a) CONDENAR a 

empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar indenização por 

danos morais ocasionados a Requerente DENICE FERREIRA DE MORAES 

no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com incidência de juros de 

1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença 

(súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE 

IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais), devidamente corrigidos pelo INPC desde a data do 

pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação 

(arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 09 de Janeiro de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de janeiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001250-15.2017.8.11.0021
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EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001250-15.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ARLETE APARECIDA SOARES 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. Compulsando os autos, 

verifico que a parte reclamante requereu a extinção da ação, conforme 

pedido de desistência lançada na manifestação da movimentação Id. nº 

10111373. Assim, desnecessária a anuência da parte reclamada – 

Enunciado 90 – FONAJE. Diante do acima exposto, nos termos do artigo 

485, VIII do NCPC, c/c Enunciado nº 90 – FONAJE, HOMOLOGO a 

desistência requerida na movimentação Id. nº 10111373 e SUGIRO PELA 

EXTINÇÃO do presente feito, sem julgamento do mérito. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). Desnecessária 

a intimação das partes, vez que não há interesse recursal algum, já que a 

própria parte autora requereu a desistência em questão, e não há a 

necessidade, como já referido, de a parte ré manifestar-se pela 

concordância. Após, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas 

necessárias. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 9 de janeiro de 2018 ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito
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AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001140-16.2017.8.11.0021 REQUERENTE: CLAUDIA TELES DAMASCENO 

DEBASTIANI REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a 

preliminar no tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde 

com o mérito. Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste 

juízo ante a necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que 

não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade 

da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO c/c PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por CLAUDIA TELES 

DAMASCENO DEBASTIANI em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a 

parte reclamante alega, em síntese, que é assinante do plano da 

operadora VIVO CONTROLE DIGITAL – 1,5GB – 50 min, plano esse 

contratado no valor fixo R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove 

centavos), entretanto, percebeu que começou a receber faturas em 

valores mais elevados do que o contratado, chegando a pagar até R$ 

50,11 (cinquenta reais e onze centavos), valor este muito acima do 

inicialmente contratado. Aduz ainda pela falta de sinal de telefonia móvel e 

que esse problema é de conhecimento público e notório na cidade de 

Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois 

quando tentam ligar em seu número, recebem a mensagem automática 

mencionando que o telefone encontra-se desligado, pugnando assim pela 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial, apresentando contestação diversa e 

totalmente genérica que não correspondem com os fatos narrados na 

inicial, razão pela qual decreto sua confissão quanto à matéria de fato. 

Entretanto, impera constar que à confissão faz presumir verdadeiros os 

fatos alegados na exordial, desde que se trate de direito disponível, mas 

não importa necessariamente em procedência do pedido, pois deve o Juiz 

verificar se o pleito da autora tem fundamento, para só assim, decidir-se 

por possível condenação. Desta feita, não obstante a caracterização da 

confissão tácita da reclamada, entendo ser medida de rigor a análise de 

mérito da ação, pelo fato de que a confissão de matéria de fato, por si só, 

não tem o condão de gerar a procedência da ação. Pois bem. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, 

como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em falha na prestação de serviço de telefonia – a 
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parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do 

feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 

deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de 

dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar 

com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de 

julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, 

sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances 

fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de 

cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a Reclamante 

colacionou provas satisfatórias a fim de comprovar a verossimilhança de 

suas alegações, notadamente com diversos documentos como panfletos, 

testes de velocidade de internet e etc que corroboram com todas as 

alegações de sua inicial. De outra banda, verifico que a empresa 

Reclamada não logrou êxito em modificar os direitos da parte autora, pois 

lhe incumbia comprovar de forma estreme de dúvidas, que o sinal para 

prestação dos serviços na cidade de Água Boa eram satisfatórios o 

suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem como a 

disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, pois as provas carreadas pela mesma são referentes a 

cidade de Cuiabá-MT e não Água-Boa-MT, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Ademais, sequer colacionou aos 

autos qualquer documento comprovando autorização da parte autora para 

migrar seu plano inicialmente contratado para outro mais oneroso, pois é 

cediço que a migração de plano sem o consentimento do consumidor é 

considerara prática abusiva perante nossa legislação consumerista. 

Nesse sentido, vem firmando posicionamento nossa Egrégia Turma 

Recursal: “CONSUMIDOR - TELEFONIA - DEFEITO DO SERVIÇO - 

MUDANÇA DE PLANO NÃO AUTORIZADA - DANO MORAL - 

QUANTIFICAÇÃO ADEQUADA -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - 

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. I - A 

modificação desautorizada do plano de serviços contratado constitui se 

defeito do serviço, e assim, por atingir a incolumidade físico psíquico do 

consumidor causa-lhe dano moral. II - Em se tratando de dano moral, a 

indenização se guia pela exata extensão do dano. (RI 5856/2010, DRA. 

SERLY MARCONDES ALVES, 1ª TURMA RECURSAL, Julgado em 

16/02/2011, Publicado no DJE 25/03/2011)” Desta feita, entendo que 

Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não 

cumprindo com o disposto no contrato, bem como efetuando alteração do 

plano da autora sem o seu consentimento. O CDC traz em seu artigo 

abaixo a seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada e ainda alterou para plano mais oneroso. Cumpre salientar que a 

simples falha na prestação do serviço, por si só, não é suficiente a 

amparar o pleito indenizatório, entretanto a frequência de problemas no 

sinal de telefonia por prazo considerável supera o mero aborrecimento, 

caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar por parte 

daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, ante o 

descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda que fez, 

como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. DO DANO 

MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal quantia 

deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa da autora. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado o plano do 

Reclamante sem sua autorização e conhecimento. No entanto, a 

reclamante não elaborou pedido específico detalhando de forma 

pormenorizada a quantia a que tem direito a restituição, visto que no rito 

especial é vedada a prolação de sentença ilíquida com base em pedido 

genérico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante CLAUDIA TELES DAMASCENO DEBASTIANI no valor de R$ 

3.000 (três mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir 

da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 13 de Janeiro de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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1001309-03.2017.8.11.0021 REQUERENTE: SEBASTIAO SERGIO DOS REIS 

DE PAULA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. Compulsando os autos, 

verifico que a parte reclamante requereu a extinção da ação, conforme 

pedido de desistência lançada na certidão da movimentação Id. nº 

10666218. Assim, desnecessária a anuência da parte reclamada – 

Enunciado 90 – FONAJE. Diante do acima exposto, nos termos do artigo 

485, VIII do NCPC, c/c Enunciado nº 90 – FONAJE, HOMOLOGO a 

desistência requerida na movimentação Id. nº 10666218 e SUGIRO PELA 

EXTINÇÃO do presente feito, sem julgamento do mérito. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). Desnecessária 

a intimação das partes, vez que não há interesse recursal algum, já que a 

própria parte autora requereu a desistência em questão, e não há a 

necessidade, como já referido, de a parte ré manifestar-se pela 

concordância. Após, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas 

necessárias. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 13 de janeiro de 2018 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001323-84.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ROBERTO CHIESA 

BARTELMEBS & CIA LTDA - ME REQUERIDO: A. G. DE MELO JUNIOR 

EIRELI - ME Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos, verifico que 

o reclamado foi regularmente citado e, apesar de ter comparecido à 

audiência conciliatória, não apresentou contestação no prazo legal, razão 

pela qual decreto sua revelia, bem como confissão quanto à matéria de 

fato. Com efeito, a parte reclamante é credora do reclamado da quantia de 

R$ 6.849,90 (seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e noventa 

centavos), devidamente atualizado. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO PROCEDENCIA TOTAL DOS PEDIDOS DA INICIAL da parte 

reclamante, com a extinção do processo com julgamento do mérito para 

condenar o reclamado ao pagamento da quantia de R$ 6.849,90 (seis mil, 

oitocentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a data dos vencimentos e acrescido de 

juros de mora de 1% desde a citação (arts. 404 e 405 do CC). Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 13 de Janeiro de 2018. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001331-61.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE AUXILIADORA DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRAILDES OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001331-61.2017.8.11.0021 REQUERENTE: CLARICE AUXILIADORA DE 

MORAIS REQUERIDO: IRAILDES OLIVEIRA DA SILVA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos, verifico que o reclamado 

foi regularmente citado mas não compareceu à audiência de conciliação, 

tampouco apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual decreto 

sua revelia, bem como confissão quanto à matéria de fato. Com efeito, a 

parte reclamante é credora do reclamado da quantia de R$ 270,00 

(duzentos e setenta reais), devidamente atualizado. Diante do exposto, 

SUGIRO PROCEDENCIA TOTAL DOS PEDIDOS DA INICIAL da parte 

reclamante, com a extinção do processo com julgamento do mérito para 

condenar o reclamado ao pagamento da quantia de R$ 270,00 (duzentos e 

setenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do 

vencimento e acrescido de juros de mora de 1% desde a citação (arts. 

404 e 405 do CC). Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 13 de Janeiro de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de janeiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-03.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RAUL SCHONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA OAB - MT0018772A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010098-03.2016.8.11.0021 REQUERENTE: SERGIO RAUL SCHONE 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE AGUA BOA Vistos, etc. Dispensado o relatório 

a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. Compulsando os autos, verifico que a 

parte reclamante requereu a extinção da ação, conforme pedido de 

desistência lançada na certidão da movimentação Id. nº 10739388. Assim, 

desnecessária a anuência da parte reclamada – Enunciado 90 – FONAJE. 

Diante do acima exposto, nos termos do artigo 485, VIII do NCPC, c/c 

Enunciado nº 90 – FONAJE, HOMOLOGO a desistência requerida na 

movimentação Id. nº 10739388 e SUGIRO PELA EXTINÇÃO do presente 

feito, sem julgamento do mérito. Sem custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). Desnecessária a intimação das partes, 

vez que não há interesse recursal algum, já que a própria parte autora 

requereu a desistência em questão, e não há a necessidade, como já 

referido, de a parte ré manifestar-se pela concordância. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas necessárias. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 13 de janeiro de 2018 ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 
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de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de janeiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001141-98.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRA ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001141-98.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ALMIRA ARAUJO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO c/c PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por ALMIRA ARAÚJO 

DA SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante 

alega, em síntese, que é assinante do plano da operadora VIVO 

CONTROLE DIGITAL – 1,5GB – 50 min, plano esse contratado no valor fixo 

R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos), entretanto, 

percebeu que começou a receber faturas em valores mais elevados do 

que o contratado, chegando a pagar até R$ 50,11 (cinquenta reais e onze 

centavos), valor este muito acima do inicialmente contratado. Aduz ainda 

pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse problema é de 

conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe 

acarretando grandes transtornos, pois quando tentam ligar em seu 

número, recebem a mensagem automática mencionando que o telefone 

encontra-se desligado, pugnando assim pela restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, bem como reparação a título de danos 

morais que entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa 

pela reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Reclamante colacionou provas mínimas e satisfatórias a fim de comprovar 

a verossimilhança de suas alegações, notadamente com os cartazes e 

panfletos de lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda 

de pacotes de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, 

induzindo assim o consumidor a erro. Era ônus da empresa Reclamada, 

contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que o sinal para 

prestação dos serviços na cidade de Água Boa eram satisfatórios o 

suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem como a 

disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as provas carreadas pela mesma 

no tocante ao registro de ligações efetuadas pela Reclamante não tem o 

condão de atestar a qualidade do sinal na prestação de serviços de 

telefonia e Internet, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com 

negligência sem as cautelas devidas, de sorte a causar severos 

transtornos e constrangimentos pela desídia para com o consumidor, 

oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo 

com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte 

disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente 

precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com 

relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o 

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que 

vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da oferta, no entanto, não 

é para punir erros ou falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais 

um meio instituído pelo CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. 

In casu, verifica-se que a parte reclamante fora tratada com demasiada 

desídia, porquanto, apesar de ter realizado a contratação do plano ora em 

comento, teve seu acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o 

serviço de forma adequada. Cumpre salientar que a simples falha na 

prestação do serviço, por si só, não é suficiente a amparar o pleito 

indenizatório, entretanto a frequência de problemas no sinal de telefonia 

por prazo considerável supera o mero aborrecimento, caracterizando o 

dano extrapatrimonial e o dever de indenizar por parte daquele que presta 

o serviço de forma insatisfatória. Assim, ante o descumprimento contratual 

da reclamada ao não honrar a venda que fez, como dela se esperava, 

torna cabível o pleito de danos morais. DO DANO MORAL No tocante ao 

quantum indenizatório, é sabido que tal quantia deve atender aos fins que 

se presta, devendo ser norteado pelos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a condição 

econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e 

o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o valor deve ser 

arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua esfera 

patrimonial. E como já dito alhures, em regra o descumprimento contratual 

não caracteriza o dano moral, inobstante, na situação em tela, a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

diante da veiculação de propaganda enganosa supera o mero 

aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 
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dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa da autora. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado o plano do 

Reclamante sem sua autorização e conhecimento. No entanto, a 

reclamante não elaborou pedido específico detalhando de forma 

pormenorizada a quantia a que tem direito a restituição, visto que no rito 

especial é vedada a prolação de sentença ilíquida com base em pedido 

genérico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante ALMIRA ARAÚJO DA SILVA no valor de R$ 3.000 (três mil 

reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 13 de Janeiro de 2018. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001294-34.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARCIANO DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001294-34.2017.8.11.0021 REQUERENTE: TEREZINHA MARCIANO DA 

SILVA PEREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a 

preliminar no tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde 

com o mérito. Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste 

juízo ante a necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que 

não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade 

da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM 

INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL ADQUIRIDO - 4G) proposta por 

TEREZINHA MARCIANO DA SILVA PEREIRA em face de TELEFONICA 

BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que é assinante 

do plano da operadora VIVO há mais de três anos e, de tanto a operadora 

insistir com a oferta de planos cada vez mais vantajosos para o cliente, 

aderiu ao plano acordado no valor de R$ 23,78 (vinte e três reais e 

setenta e oito centavos). Sustenta ainda que ao analisar suas faturas, 

notou que a estava pagando valores muito acima do que o contratado, 

chegando a pagar até R$ 46,96 (quarenta e seis reais e noventa e seis 

centavos), sem seu consentimento ou sua solicitação. Por fim, aduz pela 

falta de sinal de telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento 

público e notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando 

grandes transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

pugnando assim pela restituição em dobro dos valores cobrados 

indevidamente, bem como reparação a título de danos morais que entende 

ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela reclamada. No 

mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo 

pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar em danos morais, pugnando assim pela 

improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos 

autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em falha na prestação de serviço de telefonia – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a empresa Reclamada 

não logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água 

Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte 

autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme 

amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, pois as provas carreadas 

pela mesma no tocante ao registro de ligações efetuadas pela Reclamante 

não tem o condão de atestar a qualidade do sinal na prestação de 

serviços de telefonia e Internet, não cumprindo assim com o disposto no 

art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com 

negligência sem as cautelas devidas, de sorte a causar severos 

transtornos e constrangimentos pela desídia para com o consumidor, 

oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo 

com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte 

disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente 

precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com 

relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o 

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que 
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vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da oferta, no entanto, não 

é para punir erros ou falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais 

um meio instituído pelo CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. 

In casu, verifica-se que a parte reclamante fora tratada com demasiada 

desídia, porquanto, apesar de ter realizado a contratação do plano ora em 

comento, teve seu acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o 

serviço de forma adequada. Cumpre salientar que a simples falha na 

prestação do serviço, por si só, não é suficiente a amparar o pleito 

indenizatório, entretanto a frequência de problemas no sinal de telefonia 

por prazo considerável supera o mero aborrecimento, caracterizando o 

dano extrapatrimonial e o dever de indenizar por parte daquele que presta 

o serviço de forma insatisfatória. Assim, ante o descumprimento contratual 

da reclamada ao não honrar a venda que fez, como dela se esperava, 

torna cabível o pleito de danos morais. DO DANO MORAL No tocante ao 

quantum indenizatório, é sabido que tal quantia deve atender aos fins que 

se presta, devendo ser norteado pelos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a condição 

econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e 

o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o valor deve ser 

arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua esfera 

patrimonial. E como já dito alhures, em regra o descumprimento contratual 

não caracteriza o dano moral, inobstante, na situação em tela, a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

diante da veiculação de propaganda enganosa supera o mero 

aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa da autora. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado o plano do 

Reclamante sem sua autorização e conhecimento. No entanto, a 

reclamante não elaborou pedido específico detalhando de forma 

pormenorizada a quantia a que tem direito a restituição, visto que no rito 

especial é vedada a prolação de sentença ilíquida com base em pedido 

genérico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante TEREZINHA MARCIANO DA SILVA PEREIRA no valor de R$ 

3.000 (três mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir 

da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 13 de Janeiro de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001373-13.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOAO SOUZA PARREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM 

INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL ADQUIRIDO - 4G) proposta por JOÃO 

SOUZA PARREIRA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte 

reclamante alega, em síntese, que é assinante do plano da operadora 

VIVO há mais de três anos e, de tanto a operadora insistir com a oferta de 

planos cada vez mais vantajosos para o cliente, aderiu ao plano acordado 

no valor de R$ 27,00 (vinte e sete reais). Sustenta ainda que ao analisar 

suas faturas, notou que a estava pagando valores muito acima do que o 

contratado, chegando a pagar até R$ 215,36 (duzentos e quinze reais e 

trinta e seis centavos), sem seu consentimento ou sua solicitação. Por fim, 

aduz pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse problema é de 

conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe 

acarretando grandes transtornos, pois quando tentam ligar em seu 

número, recebem a mensagem automática mencionando que o telefone 

encontra-se desligado, pugnando assim pela restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, bem como reparação a título de danos 

morais que entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa 

pela reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

parte autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 
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da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a 

empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o sinal de 

telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para 

modificar os direitos da parte autora, bem como a disposição do sinal de 

Internet 4G na cidade conforme amplamente propagado, ônus que lhe 

incumbia, pois as provas carreadas pela mesma no tocante ao registro de 

ligações efetuadas pela Reclamante não tem o condão de atestar a 

qualidade do sinal na prestação de serviços de telefonia e Internet, além 

das telas sistêmicas completamente ilegíveis colacionadas em sua defesa 

que não permitem concluir uma análise segura, não cumprindo assim com 

o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que 

Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não 

cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a 

seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial e o 

dever de indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma 

insatisfatória. Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao 

não honrar a venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito 

de danos morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, 

é sabido que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa da autora. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e 

a jurisprudência pátria tem se inclinado para restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, p.ú, do CDC. Com 

efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso 

de engano justificável, o que não vislumbro no presente caso, vez que a 

empresa reclamada não adotou as cautelas necessárias para evitar que 

fosse alterado o plano do Reclamante sem sua autorização e 

conhecimento. No entanto, o reclamante não elaborou pedido específico 

detalhando de forma pormenorizada a quantia a que tem direito a 

restituição, visto que no rito especial é vedada a prolação de sentença 

ilíquida com base em pedido genérico. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL 

DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE RECLAMANTE, com a extinção do 

processo com resolução do mérito para o fim de CONDENAR a empresa 

Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a pagar indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante JOÃO SOUZA PARREIRA no valor de 

R$ 3.000 (três mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a 

partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). 

Deverá ainda a parte Reclamada proceder com o cancelamento definitivo 

do plano de Internet da parte autora. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 13 de Janeiro de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001391-34.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GARCIA SOLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001391-34.2017.8.11.0021 REQUERENTE: FRANCISCO GARCIA SOLER 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM 

INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL ADQUIRIDO - 4G) proposta por 

FRANCISCO GARCIA SOLER em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a 
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parte reclamante alega, em síntese, que é assinante do plano da 

operadora VIVO há mais de três anos e, de tanto a operadora insistir com 

a oferta de planos cada vez mais vantajosos para o cliente, aderiu ao 

plano acordado no valor de R$ 33,99 (trinta e três reais e noventa e nove 

centavos). Sustenta ainda que ao analisar suas faturas, notou que a 

estava pagando valores muito acima do que o contratado, chegando a 

pagar até R$ 64.99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), 

sem seu consentimento ou sua solicitação. Por fim, aduz pela falta de sinal 

de telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e 

notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

pugnando assim pela restituição em dobro dos valores cobrados 

indevidamente, bem como reparação a título de danos morais que entende 

ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela reclamada. No 

mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da parte autora, 

aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem 

como pela inexistência do dever de indenizar em danos morais, pugnando 

assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, 

como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em falha na prestação de serviço de telefonia – a 

parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do 

feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 

deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de 

dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar 

com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de 

julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, 

sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances 

fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de 

cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que o Reclamante 

colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a 

verossimilhança de suas alegações, notadamente com os cartazes e 

panfletos de lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda 

de pacotes de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, 

induzindo assim o consumidor a erro. De outra banda, verifico que 

empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o sinal de 

telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para 

modificar os direitos da parte autora, bem como a disposição do sinal de 

Internet 4G na cidade conforme amplamente propagado, ônus que lhe 

incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas em sua defesa são 

completamente ilegíveis e não permitem concluir que são de fato 

pertencentes a cidade de Água Boa-MT, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que 

Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não 

cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a 

seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial e o 

dever de indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma 

insatisfatória. Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao 

não honrar a venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito 

de danos morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, 

é sabido que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e 

a jurisprudência pátria tem se inclinado para restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, p.ú, do CDC. Com 

efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso 

de engano justificável, o que não vislumbro no presente caso, vez que a 

empresa reclamada não adotou as cautelas necessárias para evitar que 

fosse alterado o plano do Reclamante sem sua autorização e 

conhecimento. No entanto, a reclamante não elaborou pedido específico 

detalhando de forma pormenorizada a quantia a que tem direito a 

restituição, visto que no rito especial é vedada a prolação de sentença 

ilíquida com base em pedido genérico. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL 

DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE RECLAMANTE, com a extinção do 

processo com resolução do mérito para o fim de CONDENAR a empresa 

Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a pagar indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante FRANCISCO GARCIA SOLER no valor 

de R$ 3.000 (três mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a 

partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). 

Deverá ainda a parte Reclamada proceder com o cancelamento definitivo 

do plano de Internet da parte autora. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 15 de Janeiro de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001256-22.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA PAULA SANTOS CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001256-22.2017.8.11.0021 REQUERENTE: GESSICA PAULA SANTOS 

CORDEIRO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que a parte reclamante não compareceu à 

audiência conciliatória, tampouco manifestou nos autos justificando sua 

ausência. O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. ....” Aliás, é o que preconiza o art. 51, inciso I da 

Lei 9.099/95: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo;” Ademais, importante salientar que é vedada a cumulação da 

figura de advogado e preposto na mesma pessoa, conforme determinação 

do enunciado 98 da FONAJE: “ENUNCIADO 98 (Substitui o Enunciado 17) – 

É vedada a acumulação SIMULTÂNEA das condições de preposto e 

advogado na mesma pessoa (art. 35, I e 36, II da Lei 8906/1994 combinado 

com o art. 23 do Código de Ética e Disciplina da OAB) (XIX Encontro – 

Aracaju/SE).” Assim, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução de mérito, na forma do art. 51, inciso I da Lei n. 9.099/95. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 15 de janeiro de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Porém, condeno a parte autora no pagamento das custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 51, parágrafo 2º da Lei n.º 

9.099/95. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001349-82.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001349-82.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA DE JESUS BATISTA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM 

INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL ADQUIRIDO - 4G) proposta por MARIA 

DE JESUS BATISTA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte 

reclamante alega, em síntese, que é assinante do plano da operadora 

VIVO há mais de três anos e, de tanto a operadora insistir com a oferta de 

planos cada vez mais vantajosos para o cliente, aderiu ao plano acordado 

no valor de R$ 33,00 (trinta e três reais). Sustenta ainda que ao analisar 

suas faturas, notou que a estava pagando valores muito acima do que o 

contratado, chegando a pagar até R$ 51,00 (cinquenta e um reais), sem 

seu consentimento ou sua solicitação. Por fim, aduz pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

pugnando assim pela restituição em dobro dos valores cobrados 

indevidamente, bem como reparação a título de danos morais que entende 

ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela reclamada. No 

mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo 

pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar em danos morais, pugnando assim pela 

improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos 

autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em falha na prestação de serviço de telefonia – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a Reclamante colacionou 

provas satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de 

suas alegações, notadamente com os cartazes e panfletos de lojas 

credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes de 

Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo assim o 

consumidor a erro. De outra banda, verifico que empresa Reclamada não 

logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água 

Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte 

autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme 

amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas 

colacionadas em sua defesa são referentes a qualidade do sinal na 

cidade de Cuiabá-MT e não a cidade de Água Boa-MT, não cumprindo 

assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, entendo 

que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não 
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cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a 

seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial e o 

dever de indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma 

insatisfatória. Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao 

não honrar a venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito 

de danos morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, 

é sabido que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa da autora. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e 

a jurisprudência pátria tem se inclinado para restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, p.ú, do CDC. Com 

efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso 

de engano justificável, o que não vislumbro no presente caso, vez que a 

empresa reclamada não adotou as cautelas necessárias para evitar que 

fosse alterado o plano do Reclamante sem sua autorização e 

conhecimento. No entanto, a reclamante não elaborou pedido específico 

detalhando de forma pormenorizada a quantia a que tem direito a 

restituição, visto que no rito especial é vedada a prolação de sentença 

ilíquida com base em pedido genérico. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL 

DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE RECLAMANTE, com a extinção do 

processo com resolução do mérito para o fim de CONDENAR a empresa 

Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a pagar indenização por danos 

morais ocasionados a Reclamante MARIA DE JESUS BATISTA no valor de 

R$ 3.000 (três mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a 

partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 15 de Janeiro de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001358-44.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ANA DA SILVA FERREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Inicialmente rejeito a 

preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a necessidade da 

realização de perícia técnica, haja vista que não há dispositivo na Lei 

9.099/95 que permita inferir que a complexidade da causa – e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada 

à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a 

peça de ingresso, bem como dos documentos juntados, possibilita a 

compreensão dos fatos, da causa de pedir e do pedido, permitindo a 

ampla defesa da parte adversa e a aplicação do direito ao caso concreto. 

Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios 

distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo 

(matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 

(RMS 30170 / SC). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA proposta por ANA DA SILVA FERREIRA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é assinante do plano da operadora VIVO CONTROLE 500 MB – 250 min, 

plano esse que foi contratado no valor fixo R$ 29,99 (vinte e nove reais e 

noventa e nove centavos) mensais. Aduz ainda pela falta de sinal de 

telefonia móvel e de internet 4G na cidade, sustentando que esse 

problema é de conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, 

o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois quando tentam ligar 

em seu número, recebem a mensagem automática mencionando que o 

telefone encontra-se desligado, pugnando assim pela reparação a título de 

danos morais que entende ter sofrido por veiculação de propaganda 

enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da 

inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de 

Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em 

danos morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. 

Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da 

parte Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 
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em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com os 

cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela Reclamada que 

comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao menos oferecer o 

produto na região, induzindo assim o consumidor a erro. Ademais, na 

própria documentação carreada pela Reclamada, notadamente com a 

juntada de tela sistêmica sobre a existência de sinal GSM no estado de 

Mato Grosso, verifico que na cidade de Água-Boa somente tem disponível 

o sinal de Internet 2G, não possuindo nem 3G e sequer 4G, ao contrário do 

amplamente propagado por meio de suas publicidades no comércio local. 

Era ônus da empresa Reclamada, contudo, comprovar de forma estreme 

de dúvidas, que o sinal para prestação dos serviços na cidade de Água 

Boa eram satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte 

autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme 

amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, pois as provas carreadas 

pela mesma no tocante ao registro de ligações efetuadas pela Reclamante 

não tem o condão de atestar a qualidade do sinal na prestação de 

serviços de telefonia e Internet, não cumprindo assim com o disposto no 

art. 373, inciso II do NCPC Desta feita, entendo que Reclamada agiu com 

negligência sem as cautelas devidas, de sorte a causar severos 

transtornos e constrangimentos pela desídia para com o consumidor, 

oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo 

com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte 

disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente 

precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com 

relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o 

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que 

vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da oferta, no entanto, não 

é para punir erros ou falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais 

um meio instituído pelo CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. 

In casu, verifica-se que a parte reclamante fora tratada com demasiada 

desídia, porquanto, apesar de ter realizado a contratação do plano ora em 

comento, teve seu acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o 

serviço de forma adequada. Cumpre salientar que a simples falha na 

prestação do serviço, por si só, não é suficiente a amparar o pleito 

indenizatório, entretanto a frequência de problemas no sinal de telefonia 

por prazo considerável supera o mero aborrecimento, caracterizando o 

dano extrapatrimonial e o dever de indenizar por parte daquele que presta 

o serviço de forma insatisfatória. Assim, ante o descumprimento contratual 

da reclamada ao não honrar a venda que fez, como dela se esperava, 

torna cabível o pleito de danos morais. DO DANO MORAL No tocante ao 

quantum indenizatório, é sabido que tal quantia deve atender aos fins que 

se presta, devendo ser norteado pelos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a condição 

econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e 

o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o valor deve ser 

arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua esfera 

patrimonial. E como já dito alhures, em regra o descumprimento contratual 

não caracteriza o dano moral, inobstante, na situação em tela, a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

diante da veiculação de propaganda enganosa supera o mero 

aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa da autora. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante ANA DA SILVA FERREIRA no valor de R$ 3.000 (três mil 

reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 15 de Janeiro de 2018. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001357-59.2017.8.11.0021 REQUERENTE: RODRIGO LUIS TONELLO 

REQUERIDO: RODIMAR ANTONIO TONELLO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Inicialmente cabe esclarecer que justifico a prolação da sentença em uma 

ação de cobrança de cheque, posto que perderam a executividade devido 

a prescrição (ação foi ajuizada há mais de seis meses expiração da data 

de apresentação), bem como pela impossibilidade de Ação Monitória no 

rito especial, conforme enunciado 08 do FONAJE: “ENUNCIADO 8 – As 

ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis 

nos Juizados Especiais.” E com isso, afasto a preliminar no tocante a 

inviabilidade do procedimento sumaríssimo, haja vista que é adequada a 

via processual eleita pelo Reclamante, pois presentes a utilidade e a 

necessidade na busca da prestação jurisdicional. Ademais, pelo princípio 

da instrumentalidade das formas, a partir do momento em que houve a 

apresentação dos títulos e pedido intrínseco de cobrança, não há que se 

falar na extinção do processo sem julgamento de mérito, pois o ato 
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alcançou o seu fim. Assim determina o art. 154 do NCPC: Art. 154 - “Os 

atos e termos processuais não dependem de forma determinada senão 

quando a lei expressamente a exigir, reputando-se válidos os que, 

realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial (...)" 

Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE CHEQUE proposta por RODRIGO LUIS TONELLO em 

face de RODIMAR ANTÔNIO TONELLO, onde o requerente aduz, em 

síntese, ser credor da importância de R$ 8.548,79 (oito mil quinhentos e 

quarenta e oito reais e setenta e nove centavos), referente ser portador 

de dois cheques emitidos pelo requerido. Citado, o requerido apresentou 

contestação, discorrendo tão somente pela ilegitimidade ativa do autor, 

visto que um dos cheques está nominado em nome de terceiros e não 

constando o endosso para o Autor, pugnando assim pela improcedência 

dos pedidos da inicial. Pois bem, de acordo com o art. 25 da Lei no 

Cheque, “quem for demandado por obrigação resultante de cheque não 

pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o 

emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu 

conscientemente em detrimento do devedor.” Ou seja, a única ressalva 

legal, que viabiliza as exceções mencionadas, tem cabimento quando o 

portador estiver agindo de má-fé (STJ - REsp: 889713 RS 

2006/0206958-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 

07/10/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2014), o 

que não vislumbro no presente caso. Em que pese o cheque ser um título 

de crédito abstrato, entendo que o reclamado não agiu de boa-fé, pois 

passou o cheque ao reclamante, evidentemente, para o pagamento de 

alguma obrigação com este ou antecipação de ativos, até porque não 

apresentou justificativa plausível acerca da razão dos cheques terem sido 

sustados. Nesse sentido: “COBRANÇA DE CHEQUE - TÍTULO SUSTADO 

POR DESACORDO COMERCIAL - ENDOSSO EM BRANCO - PORTADOR 

TERCEIRO DE BOA-FÉ - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PRINCÍPIO DA 

INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES - RESPONSABILIDADE DO EMITENTE - 

COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM SEDE DE OBRIGAÇÃO DE DAR - 

IMPOSSIBILIDADE - ASTREINTES INTRÍNSECA ÀS OBRIGAÇÕES DE FAZER 

- INTELIGÊNCIA DO ART. 461, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (RI 4450/2008, DR. DIRCEU DOS SANTOS, 1ª 

TURMA RECURSAL, Julgado em 06/05/2009, Publicado no DJE 

20/05/2009)” DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS DA INICIAL 

DA PARTE AUTORA, com a extinção do processo com julgamento do 

mérito para o fim de CONDENAR a parte Ré ao pagamento da quantia de 

R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo 

INPC desde a data de 04/12/2016 e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 15 de Janeiro de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de janeiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000668-15.2017.8.11.0021 REQUERENTE: IOLANDA LAURA DE SOUZA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Trata-se de “RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO, COM 

PAGAMENTO DE VERBAS RESPECTIVAS CC. DANOS MORAIS” propostas 

por IOLANDA LAURA DE SOUZA em face do MUNICIPIO DE NOVA 

NAZARE - MT, onde a parte autora alega, em síntese, que foi contratada 

em 16/03/2016, exercendo a função de auxiliar de serviços gerais junto à 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Sustenta que além de 

não cumprir o que dispõe em contrato a respeito da comunicação prévia 

de 30 dias, a ré também não explicou o motivo de tal rescisão. Assevera 

que foi demitida injustificadamente pelo distrato em 04/10/2016, sem aviso 

prévio e sem a realização do acerto de contas. Finaliza, requerendo o 

pagamento das férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3 

constitucional, 13º salário integral e proporcional, FGTS e multa de 40%, e 

aviso prévio indenizado. Com isso, requereu o reconhecimento do vínculo 

empregatício, bem como o pagamento das verbas rescisórias e 

indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

que entende ter sofrido em razão da injustificada rescisão. Pois bem. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, por não depender a lide de 

maior dilação probatória. Segundo já definiu o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, o “Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a 

lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito 

relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos" (REsp 

1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 

10/12/2009). 2. Agravo interno não provido.” (AgRg no REsp 1525652/MG, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 10/03/2016, DJe 16/03/2016). No mais, dos autos se extrai que a 

Requerente foi contratada pelo MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - MT, sem 

concurso público, em 16/03/2016, para laborar na função de Auxiliar de 

Serviços Gerais junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Urbanos, cujo contrato temporário fora rescindido unilateralmente pela 

Requerida no dia 04/10/2016. É certo que a contratação temporária é 

modalidade excepcional de ingresso nos quadros do serviço público, 

permitida para atender à necessidade temporária de excepcional interesse 

público, conforme preceitua o artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, 

verbis: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, a seguinte: [...] IX - a lei estabelecerá 

os casos de contratação por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público.” Vale 

esclarecer, que a despeito de tratar-se de atividade essencial para área 

de obras e serviços urbanos é admitida contratação temporária de 

servidor, quando preenchidos os requisitos do artigo 37, inciso IX, da 

Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter 

excepcional e transitório. O Supremo Tribunal Federal já firmou orientação 

no sentido de que “A natureza permanente de algumas atividades públicas 

- como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança 

pública – não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar 

servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira. 

Necessidade circunstancial agregada ao excepcional interesse público na 

prestação do serviço para o qual a contratação se afigura premente 

autoriza a contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição da 

República” (ADI 3247, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, 

julgado em 26/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 

15-08-2014 PUBLIC 1808-2014). O instituto da contratação temporária, não 

obstante sua importância para a garantia do funcionamento da máquina 

pública em situações ocasionais, comumente é utilizado para burlar a 

obrigatoriedade de Concursos Públicos para o preenchimento de funções 

públicas que deveriam ser permanentes. É o que se verifica no caso em 

comento, porquanto descaracterizado o caráter temporário e excepcional 

do contrato por tempo determinado. Isto porque, a Lei Municipal nº 

453/2015, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar a 

contratação por um período de até 12 (doze) meses, conforme carga 

horária estabelecida no referido documento. Veja-se: “Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
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também, a seguinte: [...] II - a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; [...] § 2º - 

A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do 

ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.” Desta feita, 

declaro nulo o contrato temporário discutido nestes autos, no período 

compreendido entre 21/03/2016 a 30/12/2016. No tocante ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço – FGTS adoto o posicionamento do STF, ao 

julgar, em repercussão geral, o RE 596478/RR, publicado em 01.03.2013, 

estabeleceu que, declarada a nulidade dos contratos celebrados, o 

recolhimento do FGTS por parte da Administração Pública em favor do 

trabalhador é medida que se impõe pela literalidade do disposto no art. 

19-A da Lei 8.036/90, cuja constitucionalidade foi reconhecida na 

oportunidade. Confira-se: “Recurso extraordinário. Direito Administrativo. 

Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-Ada Lei nº 

8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-Ada Lei nº 

8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a 

Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia 

aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao 

salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do 

empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, 

subsiste o direito do trabalhador a depósito do FGTS quando reconhecido 

ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário 

ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, 

Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 

13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 

28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL02679-01 PP-00068). Veja-se: 

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO 

CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 

31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO 

À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria.” (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 

DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016). Assim, não houve rompimento 

do vínculo contratual durante o tempo da contratação em que a 

Requerente prestou serviços de auxiliar de serviços gerais, pelo que 

permanece o contratante obrigado ao pagamento do 13º salário e a 

indenizar as férias correspondente a todo o período contratual, 

acrescidas do terço constitucional, ao cabo de 09 (nove) meses e 09 

(nove) dias de vigência do contrato, sob pena de enriquecimento sem 

causa. No caso, a parte Requerente faz jus ao recebimento do 13º salário, 

férias acrescidas do terço constitucional. Ademais, conforme já 

mencionado, as verbas devidas aos servidores públicos estão previstas 

no art. 39, §3º da Constituição Federal, o que desde já reconhecemos as 

verbas devidas a que a Requerente faz jus. Entretanto, no caso em 

apreço, a Requerente não tem direito a receber a multa do 477 da CLT, do 

467 da CLT, nem mesmo aviso prévio, vez que, não se trata aqui de 

empregado celetista e sim, servidor público. Por fim, saliento que a 

indenização por dano moral objetiva reparar, mediante pagamento em 

pecúnia, a lesão causada à imagem, à honra ou estética de quem sofreu o 

dano. Inegável que o Requerido possui prerrogativa legal de avaliar a 

concessão de benefícios. Para gerar constrangimento ou abalo que 

caracterizem a ocorrência de dano moral, seria necessária a extrapolação 

dos limites deste seu poder-dever. Ocorreria, por exemplo, se utilizado 

procedimento vexatório pelo Requerido, o que não foi alegado na exordial. 

Este, ademais, não comprovou qualquer lesão causada em seu patrimônio 

moral em razão do ato administrativo que indeferiu ou deixou de conceder 

seu benefício, sendo, pois, incabível a pleiteada indenização. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS 

FORMULADOS NA PRESENTE AÇÃO e determino o recolhimento das 

verbas atinentes ao FGTS durante o período em que o Requerente prestou 

serviços ao MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - MT em razão do contrato 

temporário constante dos autos, além do pagamento das verbas 

rescisórias referentes a metade dos salários, 13º e férias proporcionais 

no valor de R$ 1.542,02 (um mil quinhentos e quarenta e dois reais e dois 

centavos). Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de 

sentença. Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à 

seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada 

pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no 

índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a 

qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 

(IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão 

de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. 

Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a despeito da 

liquidez do débito (NCPC, art. 85, § 4º, inc. I), fixo no percentual mínimo de 

8% sobre valor da condenação, a ser apurado em liquidação, tendo em 

vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, atentando-se para 

as faixas de base de cálculo (NCPC, art.85, § 3º, inc. II). Transitada em 

julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa-MT, 27 de Novembro 

de 2017. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000507-05.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LEIDYANE PEREIRA AIRES Tendo ocorrido a desistência do recurso 

inominado apresentado nos autos, declaro desde já o trânsito em julgado 

da sentença. Quanto ao impulsionamento do feito, vê-se que o artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente que: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; No 

caso dos autos, percebe-se pela documentação encartada ao feito que a 

parte demonstrou documentalmente a quitação da obrigação. Diante do 

exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não ser 

declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 
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Sem custas ou honorários. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Considerando que o advogado da parte autora 

detém poderes específicos para receber, autorizo a expedição de alvará 

para transferência na conta bancária indicada no ID 10633210. Segue, 

anexo, o extrato do alvará. Intime-se e, após, independentemente de nova 

deliberação, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 15 de janeiro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000998-12.2017.8.11.0021 REQUERENTE: OZELI 

DA COSTA FERREIRA Trata-se o presente de embargos de declaração 

ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos presentes autos. 

Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do Código 

de Processo Civil, após publicada a sentença – que no presente caso, 

conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a inclusão de 

seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente pode o juiz 

alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou erros de 

cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os embargos 

tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível efeito 

infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento de 

regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de janeiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000998-12.2017.8.11.0021 REQUERENTE: OZELI 

DA COSTA FERREIRA Trata-se o presente de embargos de declaração 

ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos presentes autos. 

Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do Código 

de Processo Civil, após publicada a sentença – que no presente caso, 

conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a inclusão de 

seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente pode o juiz 

alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou erros de 

cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os embargos 

tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível efeito 

infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento de 

regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de janeiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001361-96.2017.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDA ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001361-96.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ARMINDA ALVES FERREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO c/c PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por ARMINDA ALVES 

FERREIRA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante 

alega, em síntese, que é assinante do plano da operadora VIVO 

CONTROLE DIGITAL – 1,5GB, plano esse que foi contratado no valor fixo 

R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos), mensais. Aduz 

pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse problema é de 

conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe 

acarretando grandes transtornos, pois quando tentam ligar em seu 

número, recebem a mensagem automática mencionando que o telefone 

encontra-se desligado, pugnando assim pela reparação a título de danos 

morais que entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa 

pela reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com os 

cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela Reclamada que 

comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao menos oferecer o 

produto na região, induzindo assim o consumidor a erro. De outra banda, 

verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o 

sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o 

suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem como a 

disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, pois as telas sistêmicas colacionadas em sua defesa atestam 

que no município somente dispõe do sinal 2G, tampouco 3G e sequer 4G, 

ao contrário do amplamente propagado por meio de suas publicidades no 

comércio local, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II 

do NCPC. Outrossim, importante dar relevo para outro documento 

colacionado pela própria Reclamada, por meio de sua “Gerência de 

Obrigações e Apoio Jurídico Móvel- GOAJ Móvel” (id 10783917), que 

menciona o seguinte: (GRIFO) “Devido aos sites da cidade de Ágiua Boa 

serem somente GSM, as taxas de dados médias são de downloads de 

30Kbps em uploads de 20 Kbps, muito mais baixas que as obtidas em sites 

3G / 4G. Está prevista a ativação do site WABO 1 com tecnologia 3G, mas 

ainda sem data prevista devido a falta de CAPEX.” Ou seja, em estrita 

consonância com todo o alegado na inicial da autora sobre a péssima 

qualidade do sinal na cidade de Água Boa-MT, não pairando dúvidas no 

entendimento deste órgão julgador a respeito da veiculação de 

propaganda enganosa da empresa Reclamada sobre a disposição de sinal 

4G na cidade. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência 

sem as cautelas devidas, de sorte a causar severos transtornos e 

constrangimentos pela desídia para com o consumidor, oferecendo um 

serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo com o disposto 

no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 

30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." O 

princípio da vinculação da oferta, no entanto, não é para punir erros ou 

falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo 

CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se 

que a parte reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, 

apesar de ter realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu 

acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial e o 

dever de indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma 

insatisfatória. Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao 

não honrar a venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito 

de danos morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, 

é sabido que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 
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caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa da autora. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados a Reclamante ARMINDA 

ALVES FERREIRA no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 15 de Janeiro de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 15 de janeiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

3ª Vara

Portaria

PORTARIA N.º 01/2018-GAB

O Excelentíssimo Senhor Pedro Davi Benetti, Juiz de Direito da 3ª Vara 

Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais etc...

Considerando o que estabelece o artigo 8º da CGNC, in verbis: "A 

correição ordinária é aquela realizada pelo Corregedor, Juiz Auxiliar ou 

Juiz de Direito designado pelo Corregedor e, no âmbito do 1º grau, pelo juiz 

em atuação na unidade judiciária, e deverá ser informada com 

antecedência e objetivará a fiscalização geral."

Considerando, ainda, o disposto no art. 18 da CNGC, última parte, in 

verbis: "(...) Daí em diante, anualmente e de forma alternada exercerá o 

poder-dever de correição ordinária ou inventário, podendo efetuá-las de 

forma extraordinária sempre que reputar necessário ou em atendimento a 

determinação superior.";

RESOLVE:

Art. 1º - Designar Correição Ordinária na 3ª Vara Criminal da Comarca de 

Água Boa/MT, a partir do dia 19 de janeiro de 2018, com término para o dia 

19 de fevereiro de 2018.

Art. 2º -Durante o período de correição, fica autorizada, caso necessário 

for, a prorrogação diária de, no máximo, 02 (duas) horas de serviços, 

além de realização de expediente aos sábados e domingos, que serão 

compensados oportunamente.

Art. 3º - Durante os trabalhos correicionais a Gestora Judiciária, no âmbito 

de sua competência deverá, dentre outros atos, prestar esclarecimentos 

necessários à realização dos serviços correicionais;

Art. 4º – Designar os assessores Andrezza Zuleika de Oliveira e Arthur 

de Freitas Rocha Lima para supervisionar os trabalhos correicionais.

Art. 5º – Convocar o Representante do Ministério Público, a Ordem dos 

Advogados do Brasil, Subseção de Água Boa-MT, Advogados e as 

partes, que poderão apresentar reclamações e sugestões relacionadas 

com o andamento dos serviços do Judiciário.

Art. 6º – Determinar a remessa de cópia à Corregedora Geral da Justiça, 

ao Ministério Público Estadual, à Defensoria Pública e ao Presidente da 

Subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil de Água Boa-MT.

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.

P.R.C. Água Boa-MT, 18 de janeiro de 2018.

Pedro Davi Benetti Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 35736 Nr: 337-60.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Marion Alves Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Carlos Toledo - 

OAB:OAB/MT 13.217

 Diante do exposto, acolhendo o parecer do Ministério Público, INDEFIRO 

pedido de comutação de pena do sentenciado WILLIAN MARION ALVES 

COLEHO, com apoio nos art. 2º e 8º, do Decreto nº. 

8.380/2014.INTIMEM-SE o Ministério Público, a Defesa e o 

reeducando.Aguarde-se em cartório o cumprimento das 

diligências.CUMPRA-SE providenciando e expedindo o necessário. Água 

Boa/MT, 08 de janeiro de 2018.PEDRO DAVI BENETTIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1022272 Nr: 4405-43.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wenderson Rodrigues de Oliveira, Moisés 

Roberto da Costa Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 120444

Vistos e etc.

1. Diante da apresentação de novo endereço das testemunhas arroladas 

pela acusação, designo audiência de continuação de instrução e 

julgamento para o dia 17 de Janeiro de 2018 às 16h30min (horário oficial 

de Mato Grosso).

2. Intimem-se as testemunhas nos endereços indicados pela Promotoria à 

fl. 290.

 3. Requisitem-se os reclusos.

 Água Boa/MT, 09 de janeiro de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 119100 Nr: 1625-33.2017.811.0021

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna Francisco Viana, Jeferson de Oliveira 

Bendler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 16.262/O, Simei da Silva Barros - OAB:11968

 Finalidade: intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s), para que, no prazo de 

05 dias, apresente(m) alegações finais/memoriais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 120219 Nr: 2345-97.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Aparecido Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Wentz Manhães - 

OAB:OAB/MT 20.744

 Diante do exposto, indefiro o pedido de relaxamento de prisão e mantenho 

a prisão preventiva do autuado ADÃO APARECIDO DOMINGOS, por seus 

próprios fundamentos, em observância à cláusula rebus sic stantibus (art. 

316 do CPP) , não havendo possibilidade de substituí-las pelas medidas 
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cautelares diversas previstas no art. 319 do CPPConsiderando que já 

foram ouvidas todas as pessoas de interesse das partes, designo a 

audiência de instrução a realizada no dia 10 de janeiro de 2018 às 

14h00min (horário oficial de Mato Grosso) para interrogatório do 

acusado.INTIMEM-SE. Requisite-se.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 120219 Nr: 2345-97.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Aparecido Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Wentz Manhães - 

OAB:OAB/MT 20.744

 VISTOS ETC...Às partes para oferecerem suas alegações finais, 

iniciando-se pelo MPE. Em seguida, intime-se a Defesa via Dje para 

oferecer suas alegações finais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1027359 Nr: 7855-91.2017.811.0021

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cidia Gomes da Silva, Francielly Geovana de 

Abreu Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Honda Silva - 

OAB:23916/MT, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT/14.736-A

 VISTOS ETC....A prisão em flagrante já foi homologada pelo Juízo, 

convertida em flagrante delito, bem como analisado o pedido de prisão 

domiciliar da autuada Francielly Geovana de Abreu Nascimento. Não tendo 

as partes trazidos novos elementos nos autos que alterem a situação 

fática, mantenho a prisão preventiva da autuadas pelo próprios 

fundamentos já externados naquelas decisões. Quanto a não realização 

da audiência de custódia no prazo legal, o Superior Tribunal de Justiça já 

decidiu que a sua não realização não nulifica a prisão em flagrante, posto 

que a questão pode ser apreciada nos próprios autos do APF, sendo 

ainda relevante consignar que não consta nos autos qualquer alegação ou 

indício de abuso/agressão/violência por parte dos policiais responsáveis 

pela prisão, senão vejamos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 122934 Nr: 4017-43.2017.811.0021

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wallace Pereira de Andrade, Raudemar Santos 

de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC....Vista as partes para o oferecimento de alegações finais 

escritas, iniciando-se pelo MPE. As alegações finais pelos réus deverá ser 

ofertada por Defensor Público diverso devido a alegação de conflito na 

Defesa

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1023195 Nr: 5004-79.2017.811.0021

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jenne Micaely de Castro Souza, Ana Lúcia 

Anastácio Sobrinho, Thalia Nardotto José

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Carlos Toledo - 

OAB:OAB/MT 13.217

 ;SIRVA-SE a presente decisão como ALVARÁ DE SOLTURA, INTIMAÇÃO 

e CARTA PRECATÓRIA em favor da acusada THALIA NARDOTTO JOSÉ 

devendo ser CONCOMITANTEMENTE cumpridos. A acusada deverá 

imediatamente ser colocada em liberdade se por outro motivo não estiver 

presa.Intimem-se.Cumpra-se providenciado e expedindo o 

necessário.Água Boa/MT, 21 de dezembro de 2017.PEDRO DAVI 

BENETTIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1026223 Nr: 7048-71.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivio Pereira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código: 1026223Vistos, etc.5. Na citação por edital, uma vez 

superado o prazo legal, em sendo de caso de incidência do artigo 366 do 

CPP, certifique e à imediata conclusão mediante correta e específica 

triagem (Prov. 11/11/CGJ).6. A certidão de antecedentes criminais (CAC) e 

a folha de antecedentes do autor do fato (FAC), deverão ser 

providenciadas diretamente pelo Ministério Público, conforme determinação 

da Corregedoria Geral de Justiça do colendo TJMT;7. Defiro cota 

ministerial.8. Observe-se o art. 1º. Do Provimento Nº 19/2012 – CGJ, 

disponibilizado no DJE nº 8840, de 28/06/2012), segundo o qual: " 7.5.1 – 

Ao receber a denúncia ou a queixa-crime, o Juiz determinará:I – A citação 

do réu ou do querelado, para responder a acusação, na forma dos arts. 

396 e ss, do Código de Processo Pena;.II – revogado;III – a solicitação de 

informações sobre os antecedentes do acusado ou querelado ao Juízo do 

lugar de sua residência, à Superintendência do Sistema Prisional do 

Estado, às Varas de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação do 

Estado e consulta ao Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), 

se devidamente comprovado pelo Ministério Público ou Querelante a 

impossibilidade de fazê-lo quando do oferecimento da denúncia ou 

queixa-crime."IV – a comunicação do recebimento da denúncia ou da 

queixa-crime ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o 

caso, à delegaciade polícia de onde se originou o inquérito, bem como a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC).” (item 7.5.1, III, da CNGC)”9. Por força de lei e sendo o 

caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da 

DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados pessoalmente acerca dos 

atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de regência.10. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Água Boa/MT, 10 de janeiro de 

2018.PEDRO DAVI BENETTIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1026224 Nr: 7049-56.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocelio Cardoso dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código: 1026224Vistos, etc5. Na citação por edital, uma vez 

superado o prazo legal, em sendo de caso de incidência do artigo 366 do 

CPP, certifique e à imediata conclusão mediante correta e específica 

triagem (Prov. 11/11/CGJ).6. A certidão de antecedentes criminais (CAC) e 

a folha de antecedentes do autor do fato (FAC), deverão ser 

providenciadas diretamente pelo Ministério Público, conforme determinação 

da Corregedoria Geral de Justiça do colendo TJMT;7. Defiro cota 

ministerial.8. Observe-se o art. 1º. Do Provimento Nº 19/2012 – CGJ, 

disponibilizado no DJE nº 8840, de 28/06/2012), segundo o qual: " 7.5.1 – 

Ao receber a denúncia ou a queixa-crime, o Juiz determinará:I – A citação 

do réu ou do querelado, para responder a acusação, na forma dos arts. 

396 e ss, do Código de Processo Pena;.II – revogado;III – a solicitação de 

informações sobre os antecedentes do acusado ou querelado ao Juízo do 

lugar de sua residência, à Superintendência do Sistema Prisional do 

Estado, às Varas de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação do 

Estado e consulta ao Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), 

se devidamente comprovado pelo Ministério Público ou Querelante a 

impossibilidade de fazê-lo quando do oferecimento da denúncia ou 
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queixa-crime."IV – a comunicação do recebimento da denúncia ou da 

queixa-crime ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o 

caso, à delegaciade polícia de onde se originou o inquérito, bem como a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC).” (item 7.5.1, III, da CNGC)”9. Por força de lei e sendo o 

caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da 

DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados pessoalmente acerca dos 

atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de regência.10. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Água Boa/MT, 10 de janeiro de 

2018.PEDRO DAVI BENETTIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1026527 Nr: 7251-33.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS COUTINHO NOBRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código: 1026527Vistos, etc:I – A citação do réu ou do 

querelado, para responder a acusação, na forma dos arts. 396 e ss, do 

Código de Processo Pena;.II – revogado;III – a solicitação de informações 

sobre os antecedentes do acusado ou querelado ao Juízo do lugar de sua 

residência, à Superintendência do Sistema Prisional do Estado, às Varas 

de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação do Estado e consulta ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), se devidamente 

comprovado pelo Ministério Público ou Querelante a impossibilidade de 

fazê-lo quando do oferecimento da denúncia ou queixa-crime."IV – a 

comunicação do recebimento da denúncia ou da queixa-crime ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à 

delegaciade polícia de onde se originou o inquérito, bem como a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC).” (item 7.5.1, III, da CNGC)”9. Por força de lei e sendo o 

caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da 

DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados pessoalmente acerca dos 

atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de regência.10. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Água Boa/MT, 10 de janeiro de 

2018.PEDRO DAVI BENETTIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1026744 Nr: 7407-21.2017.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Bispo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código: 1026744Vistos, etc..5. Na citação por edital, uma vez 

superado o prazo legal, em sendo de caso de incidência do artigo 366 do 

CPP, certifique e à imediata conclusão mediante correta e específica 

triagem (Prov. 11/11/CGJ).6. A certidão de antecedentes criminais (CAC) e 

a folha de antecedentes do autor do fato (FAC), deverão ser 

providenciadas diretamente pelo Ministério Público, conforme determinação 

da Corregedoria Geral de Justiça do colendo TJMT;7. Defiro cota 

ministerial.8. Observe-se o art. 1º. Do Provimento Nº 19/2012 – CGJ, 

disponibilizado no DJE nº 8840, de 28/06/2012), segundo o qual: " 7.5.1 – 

Ao receber a denúncia ou a queixa-crime, o Juiz determinará:I – A citação 

do réu ou do querelado, para responder a acusação, na forma dos arts. 

396 e ss, do Código de Processo Pena;.II – revogado;III – a solicitação de 

informações sobre os antecedentes do acusado ou querelado ao Juízo do 

lugar de sua residência, à Superintendência do Sistema Prisional do 

Estado, às Varas de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação do 

Estado e consulta ao Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), 

se devidamente comprovado pelo Ministério Público ou Querelante a 

impossibilidade de fazê-lo quando do oferecimento da denúncia ou 

queixa-crime."IV – a comunicação do recebimento da denúncia ou da 

queixa-crime ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o 

caso, à delegaciade polícia de onde se originou o inquérito, bem como a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC).” (item 7.5.1, III, da CNGC)”9. Por força de lei e sendo o 

caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da 

DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados pessoalmente acerca dos 

atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de regência.10. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Água Boa/MT, 10 de janeiro de 

2018.PEDRO DAVI BENETTIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1027001 Nr: 7575-23.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Luiz da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS DE CÓDIGO: 1027001

Vistos, etc.

1. CUMPRA-SE na forma deprecada o respectivo MANDADO DE PRISÃO.

2. Após o cumprimento permaneça a presente missiva em aberto para a 

fiscalização/acompanhamento da prisão.

 3. Ademais, observe-se à disciplina dada sobre a missiva na CNGC.

4. Intimem-se o MPE e DPE.

5. EXPEÇA-SE o necessário.

6. CUMPRA-SE com urgência.

Água Boa/MT, 09 de janeiro de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1027210 Nr: 7728-56.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleverton Bento de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS DE CÓDIGO: 1027210

Vistos, etc.

1. CUMPRA-SE na forma deprecada o respectivo MANDADO DE PRISÃO.

2. Após o cumprimento permaneça a presente missiva em aberto para a 

fiscalização/acompanhamento da prisão.

 3. Ademais, observe-se à disciplina dada sobre a missiva na CNGC.

4. Intimem-se o MPE e DPE.

5. EXPEÇA-SE o necessário.

6. CUMPRA-SE com urgência.

Água Boa/MT, 09 de janeiro de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1023256 Nr: 5031-62.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Goias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel Oliveira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº. 1023256

Vistos

1. Tendo em vista determinação extemporânea ao ato pelo qual a missiva 

aportou neste juízo, chamo o feito à ordem para cancelar o despacho retro 

e determinar a devolução da missiva ao juízo de origem.

2. Em seguida, arquivem-se os autos procedendo-se à baixa na 

distribuição e demais formalidades legais e procedimentais, notadamente a 

disciplina dada pela CNGC/MT.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Água Boa/MT, 09 de janeiro de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia
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Diretoria do Fórum

Portaria

348/2018-DCI

 Certifico que, ao analisar as certidões negativas e declarações do (a) 

servidor (a)EIDER GARCIA DE SOUZA, as mesmas estão em conformidade 

com o que dispõe a Resolução n. 156/2012 do CNJ e Portaria 

682/2016-PRES.

Certifico, ainda, que nos termos da Lei n. 9319/2010 o (a)  servidor(a) 

acima, indicado(a) para o cargo de Assessor de Gabinete II, da Comarca 

de Alto Araguaia, preenche os requisitos legais para a investidura.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2018.

 Divisão de Administração de Pessoal

 (Assinado digitalmente)

PORTARIA N. 11/2018-DF

O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

NOMEAR EIDER GARCIA DE SOUZA, matrícula n. 26597, para exercer, em 

comissão, o cargo de Assessor de Gabinete II do Gabinete da 2ª Vara 

desta comarca, a partir da Assinatura do Termo de Posse e Exercício que 

deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 19 de janeiro de 2018

Pierro de Faria Mendes

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2815-34.2017.811.0020

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ULISSES DE SOUZA

PARTE REQUERIDA: SENORINA LOURENÇO LIMA DA SILVA

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS E INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/05/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele 

tomarem conhecimento, que por este Juízo foi DECRETADA A INTERDIÇÃO 

DE SENORINA LOURENÇO LIMA DA SILVA, Cpf: 32130589634, Rg: 

391.399.822 SSP SP Filiação: José Lourenço Narciso e Francisca Romana 

de Lima, data de nascimento: 22/04/1940 03:00:00, brasileiro(a), natural de 

Presidente olegário-MG, viuvo(a), aposentada, Endereço: Rua Bahia, N. 

456, Bairro: Centro, Cidade: Araguainha-MT, portador de deficiência 

físico-mental, incapaz para a vida independente e para o trabalho, razão 

pela qual foi nomeado curador, o Sr. Ulisses de Souza, sobrinho da 

requerida, conforme sentença abaixo transcrita.

SENTENÇA: " Dispositivo Ante ao exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO da 

requerida, qualificada nos autos, declarando-o absolutamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 3º do Código 

Civil/2002, e, de acordo com o art. 1.775 do Código Civil/2002, 

NOMEIO-LHE CURADOR Ulisses de Souza, também qualificado nos autos. 

FIXO como limites da curatela, observando a situação atual da requerida 

(incisos I e II do art. 755 do CPC), os atos requeridos, quais sejam, prática 

de atos perante o INSS, inclusive administração de benefício 

previdenciário, e gerência de conta bancária de requerida, a fim de auxiliar 

na manutenção desta. Isenção de custas e despesas processuais ut Lei 

1.060/50. OBSERVE-SE o disposto no art. 755, § 3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III, do Código Civil/2002. Certificado o trânsito 

em julgado, ao arquivo com as anotações e baixas de estilo. P. R. I. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 5. Tendo as 

partes desistido do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o transito em julgado e 

ARQUIVEM-SE os autos. 6. Saem os presentes intimados. Expediente 

necessário. Cumpra-se." Eu, Jandira de B. L. e Silva, Auxiliar Judiciário, 

digitei. Alto Araguaia - MT, 27 de novembro de 2017. Alto Araguaia - MT, 

27 de novembro de 2017.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 90424 Nr: 6586-20.2017.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ARMAZEM GERAIS PARAISO LTDA, VIDTOR CEZAR 

PRIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DE MATTOS QUEIROZ, MANOEL 

EGUES NETO, AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS PRADO DE MORAIS - 

OAB:39433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, NÃO CONCEDO a ordem liminarmente à 

impetrante.RECEBO a presente ação, eis que presentes os requisitos 

necessários.NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada como coatora para 

prestar informações, no prazo de 10 dias, enviando-lhe a segunda via da 

inicial com a cópia dos documentos.Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do 

Estado, enviando-lhe cópia da inicial para que, querendo, ingresse no 

feito, nos termos do artigo 7º, inciso II, da Lei 12.016/09.Vista ao Ministério 

Público, nos termos do artigo 12 da Lei 12.016/2009.Após, com ou sem 

parecer, conclusos para sentença.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo e 

providenciando o necessário.Alto Araguaia/MT, 15 de dezembro de 

2017.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 89880 Nr: 6166-15.2017.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE CAMINHÕES LTDA, AFONSO BATISTA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO 

DE ALTO ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:22296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, intimado para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar 

o pagamento da diligência do oficial de justiça no valor de R$: 25,00 (vinte 

e cinco reais), conforme provimento nº 07/2017, CGJ, por depósito junto à 

central de processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, sendo que deverá a parte acesar o site do 

TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 74896 Nr: 3351-79.2016.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENÉSIO MARTINS DE MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e nos termos da fundamentação supra, INDEFIRO o 

pedido de tutela antecipada formulado na inicial.Verificando que as partes 

não alegaram matérias processuais e não havendo preliminares a serem 

decididas, nem nulidades a serem pronunciadas, DESIGNO audiência de 

instrução para o dia 22 de fevereiro de 2018, às 14h00min (MT), devendo 

as partes apresentarem o rol de testemunhas, no máximo, 20 dias antes 

da solenidade, e providenciar a intimação destas, caso já não tenha sido 

apontado. Conste no mandado que haverá depoimento pessoal. Às 
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providências.Intime-se. Cumpra-se.Alto Araguaia/MT, 15 de dezembro de 

2017.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 89151 Nr: 5710-65.2017.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482-0/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão pelo Decreto-Lei n° 911/69 

proposta por BRADESCO FINANCIAMENTOS em desfavor de GILMAR 

GONÇALVES DE SOUZA-EPP.

Antes à angularização do feito, visto que sequer houve o recebimento da 

inicial, a parte autora veio aos autos pugnando pela desistência da ação 

(ref. 05).

É o relatório. Decido.

Do compulso dos autos, verifica-se que a parte autora colacionou aos 

petição pugnando pela extinção do feito (ref. 05).

Assim, tendo em vista que a parte autora não tem mais interesse no 

prosseguimento do feito, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pelo Autor.

P.R.I.C.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 85413 Nr: 4257-35.2017.811.0020

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOB JUNIOR DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMARO BERDE ESLEY DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CESAR TORRES MENDES 

- OAB:RO2305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de reintegração de posse inaudita altera pars, ajuizada 

por Job Júnior de Paula em face de Damaro Berde Esley de Moura, 

devidamente qualificados.

No caso vertente, entendo necessária a audiência de justificação prévia 

para análise da medida liminar de reinteração da posse, pois os 

documentos juntados e os argumentos expostos na petição inicial não 

permitem, de plano, uma compreensão segura da controvérsia. Nesse 

sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DE POSSE. MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSARIOS 

AO SEU DEFERIMENTO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE 

DESIGNAÇÃO. INDEFERIMENTO VIOLA A GARANTIA CONSTITUCIONAL 

DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO. I - A concessão de medida 

liminar de reintegração e manutenção de posse se condiciona ao 

preenchimento dos requisitos previstos no art. 927, do CPC. II - Existindo 

dúvida acerca do preenchimento dos elementos aludidos, deve o Juízo a 

quo designar audiência de justificação, nos termos do art. 928, do CPC. III - 

Quando a audiência prévia de justificação se revela essencial para a 

decisão sobre o pedido liminar, seu indeferimento viola o direito de ampla 

defesa. (TJ-MG - AI: 10123130051717001 MG, Relator: Leite Praça, Data 

de Julgamento: 13/02/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 25/02/2014)

Assim, designo audiência para justificação do alegado na petição inicial, 

para o dia 22/02/2018 às 15:30 (MT), nos termos do art. 561 do CPC.

Intime-se o requerente para comparecer ao ato. CITE-SE o requerido, 

intimando-o pessoalmente, para comparecer à audiência, devendo tomar 

ciência a demandada que o prazo legal para contestar, contar-se-á a 

partir da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Alto Araguaia/MT, 19 de dezembro de 2017.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 88560 Nr: 5405-81.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON SIMPLICIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE PEREIRA FERREIRA - 

OAB:43.798/GO, NELSON OLIVEIRA BATISTA - OAB:342.428/SP

 Vistos etc."Dessa maneira, em que pese a gravidade dos fatos 

imputados, mantenho as medidas protetivas deferidas nos autos de n.º 

88069 e concedo LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA ao réu GILSON 

SIMPLÍCIO DA SILVA, mediante a aplicação das seguintes medidas 

cautelares previstas no art. 319, do CPP: a) Prestar compromisso no 

sentido de comparecer a todos os atos processuais e informar endereço 

atualizado; b) Não se ausentar por mais de 8 (oito) dias de sua residência 

sem comunicar à autoridade judicial o lugar onde será encontrada; c) Não 

mudar de residência sem informar ao Juízo; d) Não cometer qualquer fato 

definido como crime ou contravenção penal, tudo sob pena de revogação 

do benefício. E) Obediência às medidas cautelares de proteção à vítima 

Rosileide Pereira Barbosa, deferidas nos autos de n.º 88069 as quais 

continuam em vigor.Conste que em caso de descumprimento de qualquer 

das condições a preventiva poderá ser decretada.Oficie-se ao comando 

da Polícia Militar e da Polícia Civil para tomarem conhecimento de decisão e 

auxiliarem na fiscalização do cumprimento da mesma.VALE A PRESENTE 

DECISÃO COMO OFÍCIO E ALVARÁ DE SOLTURA, colocando-se a 

indiciado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.Ciência ao 

Ministério Público e à Defesa.Intimem-se. Cumpra-se.Alto Araguaia/MT, 11 

de dezembro de 2017.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO-Juiz de 

Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 29341 Nr: 3230-95.2009.811.0020

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RBL, CMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerônimo Samita Waldschmidt 

Maia - OAB:14.555-MT, MAGNUM MORAES NOGUEIRA - 

OAB:11.082/MT, RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - OAB:16887, 

WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se 

quanto ao resultado negativo da sessão ventilada à fl.52.

Alto Araguaia - MT, 12 de janeiro de 2018.

Marilda Pereira Pedroso

Gestora Judiciária

Mat. 7526

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 90533 Nr: 6662-44.2017.811.0020

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO RENATO DOS SANTOS, BRUNO PIO PERON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ALTO 

ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, verifico que os documentos colacionados não suprem a exigência 

de que seja juntado aos autos anotação de Responsabilidade Técnica – 
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ART e vistoria de autorização de funcionamento expedido pelo Corpo de 

Bombeiros, conforme cota ministerial. Desta feita, autorizo a emissão de 

Alvará para participação de adolescentes no evento festivo. TODAVIA, 

CONDICIONO a expedição do Alvará à juntada de anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART e Alvará emitido pelo Corpo de 

Bombeiros, em caso de serem utilizadas estruturas de arquibancada, 

palco, camarotes ou brinquedos com estrutura metálica ou 

elétrica/eletrônica no referido evento, nos termos da manifestação 

ministerial. Anexa-se a Portaria nº 04/GAB/2007 na presente sentença. 

Intime-se o Interessado e o Ministério Público. Oficie-se à Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente para eventual fiscalização e uso de 

decibelímetro, em caso de eventual abuso de direito por parte do 

responsável. Oficie-se à Polícia Militar local e ao Conselho Tutelar. Ante o 

exposto, julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do 

art. 487, I do CPC. Expeça-se o necessário. Após, arquive-se com as 

baixas necessárias. Alto Araguaia/MT, 22 de dezembro de 2017. LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito em regime de plantão 

forense

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 90574 Nr: 6678-95.2017.811.0020

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO MAÇÔNICA ARAGUAIENSE, LEINA LEITE 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Américo Castelo Branco 

Júnior - OAB:19.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a Lei Municipal nº 3.516/2015, regulamentada através do 

Decreto Municipal nº 001/2015, caberá à autora providenciar 

DETECTORES DE METAL para serem utilizados no controle de todos os 

frequentadores do evento festivo. Outrossim, analisando a documentação 

carreada, vislumbro que a parte autora não colacionou aos autos nenhum 

tipo de vistoria técnica/de segurança no local do evento. Assim, verifico 

que os documentos colacionados não suprem a exigência de que seja 

juntado aos autos anotação de Responsabilidade Técnica – ART e vistoria 

de autorização de funcionamento expedido pelo Corpo de Bombeiros, 

conforme cota ministerial. Desta feita, autorizo a emissão de Alvará para 

participação de adolescentes no evento festivo. TODAVIA, CONDICIONO a 

expedição do Alvará à juntada de anotação de Responsabilidade Técnica 

– ART e Alvará emitido pelo Corpo de Bombeiros, em caso de serem 

utilizadas estruturas de arquibancada, palco, camarotes ou brinquedos 

com estrutura metálica ou elétrica/eletrônica no referido evento. Anexa-se 

a Portaria nº 04/GAB/2007 na presente sentença. Intime-se o Interessado 

e o Ministério Público. Oficie-se à Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

para eventual fiscalização e uso de decibelímetro, em caso de eventual 

abuso de direito por parte do responsável. Oficie-se à Polícia Militar local e 

ao Conselho Tutelar. Ante o exposto, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Expeça-se o 

necessário. Após, arquive-se com as baixas necessárias. Alto 

Araguaia/MT, 22 de dezembro de 2017. LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO Juiz de Direito em regime de plantão forense

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 90607 Nr: 6697-04.2017.811.0020

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE ALTO 

ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

- OAB:5177-B/MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de Liberdade Provisória Sem Fiança, apresentado pela 

D. Advogada, todavia na fase processual que se encontram os autos, 

com a prisão preventiva já decretada, recebo e analiso o petitório como 

pedido de Revogação da Prisão Preventiva, em favor do indiciado Marcos 

Vinicius de Oliveira Pereira, aduzindo não persistirem motivos que 

justifiquem a segregação, visto que possui bons antecedentes, ocupação 

lícita, residência fixa.

O Ministério Público opinou de forma desfavorável ao pedido.

É o breve relato. Decido.

Dispõe o art. 310, parágrafo único do Código de Processo Penal, que o juiz 

poderá conceder liberdade provisória quando verificar do auto de prisão 

em flagrante, à inocorrência de qualquer das hipóteses que autorizam a 

prisão preventiva. Diz ainda o art. 316 do mesmo codex que o juiz poderá 

revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de 

motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem 

razões que a justifiquem.

Entretanto, este não é o caso dos autos, porquanto remanescem íntegros 

todos os motivos que ensejaram a constrição cautelar do indiciado e a 

decisão de decretação da prisão preventiva, a qual matenho in totum e 

utilizo como ratio decidendi (fundamentação per relationem). Senão 

vejamos:

 De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada 

pelo juiz em qualquer fase da investigação policial, desde que presentes 

os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

 Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da 

decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e 

indícios suficientes de autoria, como possível averiguar nos depoimentos 

das testemunhas que foram uníssonas em confirmar o fato ocorrido no dia 

30 de dezembro de 2017, e, o indiciado como autor da conduta delitiva. 

Assim, acerca da materialidade e autoria resta comprovada em sede de 

juízo de cognição sumária.

No que tange ao periculum libertatis resta comprovado, haja vista que o 

indiciado possui histórico de violência doméstica, inclusive com a 

imposição de medidas protetivas em favor da vítima Jordana nos autos 

72537 que tramitou perante a primeira vara desta comarca. Portanto, a 

manutenção da medida cautelar é imperiosa para impedir a reiteração dos 

atos delitivos, bem como manter a ordem pública e a credibilidade na 

justiça.

Nesse sentido, vislumbra-se a presença dos fundamentos autorizadores 

da prisão preventiva, para garantir a ordem pública e a conveniência da 

instrução criminal. Por fim, ressalto que a aplicação de medidas cautelares 

diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou 

insuficientes.

O fato de o indiciado alegar ser primário, possuir residência fixa e 

ocupação lícita, não são suficientes, por si só, nesse momento para que 

seja colocado em liberdade, pois não retira a gravidade do crime praticado, 

nem mesmo as circunstâncias em que abrangeram o fato criminoso. 

Sendo assim, no caso em apreço, a manutenção da custódia do indiciado, 

por ora, deve prosseguir, porque dos autos emergem as condições 

objetivas e subjetivas para ser decretada a prisão preventiva do 

suplicante, logo, inviável é a concessão da almejada liberdade.

Não havendo assim, motivos para revogar a decisão anteriormente 

proferida e devidamente fundamentada nas hipóteses do artigo 312 do 

CPP.

Diante do exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação de prisão 

preventiva de Marcos Vinicius de Oliveira Pereira, haja vista que os 

requisitos autorizadores da custódia cautelar em desfavor do indiciado 

permanecem inalterados (art. 312 e seguintes do CPP), não havendo 

qualquer fato novo capaz de ensejar sua revogação.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

De Alto Garças-MT para Alto Araguaia–MT, 12 de janeiro de 2018.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito em Substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 88085 Nr: 5303-59.2017.811.0020

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUA BONITA REFLORESTAMENTO LTDA, 

ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO DE FREITAS AUGUSTIN, 

GUILHERME AUGUSTIN, LUCIANA FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:69001, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Impulsiono o feito para intimar Vossa Senhoria, Advogado da parte 

exequente e interessada, para, no prazo 05 (cinco) dias, providenciar o 

pagamento da complementação da diligência ao Oficial de Justiça, eis que 

o ato aguarda o cumprimento, conforme provimento nº 07/2017, CGJ, por 

depósito junto à Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que deverá a parte acessar o 

site do TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para o cumprimento do 

mandado já expedido, providência pendente. Verificar valor correto junto à 

Central de Mandados via telefone.

Marilda Pereira Pedroso - Gestora Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 88503 Nr: 5387-60.2017.811.0020

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMIRO MURAD FILHO, MARIA CRISTINA SAAD 

MURAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON FRANCISCO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GOMES GARCIA - 

OAB:13.299-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar proposta 

por RAMIRO MURAD FILHO e sua esposa MARIA CRISTINA SAAD MURAD 

em face de EDILSON FRANCISCO NUNES, todos devidamente qualificados 

nos autos.

 A inicial veio acompanhada dos documentos à ref. 02, entre eles contrato 

de compra e venda, recibo de pagamento, dentre outros documentos.

Desse modo, entendo necessária a designação de audiência de 

justificação, sobretudo para que advenham aos autos melhores elementos 

para apreciar o pedido liminar formulado, uma vez que as alegações 

contidas na petição inicial e documentos juntados não se mostram 

suficientes para formação de juízo de convicção.

Assim, designo audiência de justificação para o dia 22 de fevereiro de 

2018, às 14h30min(MT).

Determino à parte que, no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação 

da presente decisão, deposite em cartório o rol de testemunhas cuja oitiva 

se pretende, nos termos do que preconiza o artigo 450 do Código de 

Processo Civil.

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do Juízo (art. 455, do CPC).

A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação, caso a testemunha não compareça, será 

presumido que a parte desistiu da oitiva da testemunha (art. 455, § 2°, do 

CPC).

DEFIRO os benefícios do art. 212, do CPC, ao Oficial de Justiça 

encarregado das diligências, caso seja estritamente necessário, o que 

deverá ser certificado, observando o disposto no art. 5º, inciso XI da 

Constituição Federal.

Intime-se o requerido para comparecer à audiência, constando que o 

prazo para contestar a presente ação será contado da intimação da 

decisão que deferir ou não a medida liminar, nos termos do artigo 564, 

parágrafo único do NCPC.

 Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 52184 Nr: 1508-21.2012.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITA PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA 

LEITE - OAB:137269/SP, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora, via DJE, a fim de que promova o 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação do § 1º, do artigo 485, do CPC/2015.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 17 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 34169 Nr: 1704-25.2011.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Diante da petição retro, desconstituo a nomeação anteriormente 

feita (fls. 165/166), e NOMEIO perita judicial, independentemente de 

compromisso (art. 466 do CPC/2015), a Dr.ª ZAIDA MARIA DAVID DE 

REZENDE, devendo ser intimada desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária.2. INTIMEM-SE as partes para fins 

e prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 465 do CPC/2015.3. 

Posteriormente, INTIME-SE a perita, para ciência dos quesitos, designar 

data para a realização da perícia na parte requerente e para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, diante da determinação 

constante no item 10 deste despacho saneador (“Art. 465. Ciente da 

nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: I – (...); II – currículo, 

com comprovação de especialização; III – contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde será dirigidas as intimações 

pessoais”), bem como do art. 473, incisos e parágrafos, do mesmo 

diploma legal.4. Com a designação de data para a perícia, INTIMEM-SE 

novamente as partes nos termos do art. 474 do CPC/2015.5. O respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado.6. Para a expert 

nomeada FIXO honorários periciais no valor máximo da tabela II da 

Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal e, com base no 

parágrafo único do artigo 28 da referida resolução, multiplico por dois o 

referido valor, haja vista a complexidade do exame e o local de sua 

realização, sendo assim, fixo o valor de R$ 745,30 (seiscentos reais), 

devendo ser expedido ofício nos moldes do anexo I da referida Resolução 

e os demais atos necessários ao pagamento junto a Justiça Federal 

(Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região) tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo(a) expert.7. Com a juntada do laudo médico, 

INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC/2015, 

observando na espécie a intimação da parte

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 31885 Nr: 2560-23.2010.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE SILVA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIENAFA KASSIA SILVA 

BONGIOLO - OAB:OAB/MG 140.471, WEXLEY DE NUNES E SILVA - 

OAB:108584

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Ré acerca da decisão que indeferiu o pedido de 

relaxamento da prisão (fls. 583/586).

Alto Araguaia - MT, 18 de dezembro de 2017.

Igor Cavalcante de Souza
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Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 54722 Nr: 355-16.2013.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEIDE DE OLIVEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, 

JERONIMO SAMITA MAIA NETO, PREVIMAR - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Judicial do 

Município de Alto Araguaia - MT - OAB:, RODRIGO CAMPOS 

MORAES - OAB:11.355/MT, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/

-MT

 Vistos.

1. Ante a certidão de fl. 192, razão pela qual HOMOLOGO o cálculo de fl. 

173, e DETERMINO que seja solicitado o pagamento do valor executado ao 

ente público requerido (artigos 730 do CPC).

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 15 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56415 Nr: 2178-25.2013.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Cesar de Oliveira - 

OAB:10557-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Diante do exposto, INDEFIRO a petição Inicial nos termos do parágrafo 

único do artigo 321 do CPC/2015 e por conseqüência JULGO e DECLARO 

EXTINTA a presente ação, sem julgamento do mérito, com suporte nos 

artigos 485, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. 12. Custas pela 

parte autora. Sem honorários advocatícios.13. Após o transito em julgado, 

ao arquivo.14. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Alto Araguaia/MT, 15 de dezembro de 2017.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 57442 Nr: 404-23.2014.811.0020

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARLOS LUIZ DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuidam os autos de Embargos à Execução proposta por FRANCISCO 

CARLOS LUIZ DA COSTA contra IBAMA, todos qualificados no feito em 

epígrafe.

2. No bojo da petição inicial foi formulado pedido de justiça gratuita.

3. Pois bem. Compulsando os autos, verifico existirem elementos aptos a 

demonstrar, ao menos, a princípio, que o requerente possui condições 

financeiras aptas a arcar com as custas e despesas processuais. 

Explico.

4. Nesse ínterim, o conteúdo fático-probatório delineado nos autos externa 

dúvida se o autor efetivamente não tem condições de arcar com as custas 

do processo sem prejuízo à sua subsistência e à de sua família, mormente 

em decorrência do fato de ser proprietário de um racho o qual o mesmo 

utiliza-o para lazer, o que indica uma condição sócio-econômica bem 

diversa do que podemos denominar de pessoa próxima da linha de 

pobreza alegada.

 5. Deste modo, INTIME-SE a parte autora para que comprove os 

preenchimento dos requisitos necessários à concessão da assistência 

judiciária gratuita, sob pena de indeferimento desta, nos termos do artigo 

99, §2º, do CPC/2015, no prazo de 15 (quinze) dias.

6. Após, mediante correta triagem, à conclusão.

7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 15 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 22566 Nr: 557-66.2008.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRC CONSTRUÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT, KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT/13.244-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte requerente, via DJE, para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, acerca da petição de fl. 139/140.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 15 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 51847 Nr: 1121-06.2012.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDA MARIA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido retro. INTIME-SE a parte autora, pessoalmente (por 

carta), para que, em 5 (cinco) dias, manifeste interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito 

sem resolução do mérito, forte no art. 485, III e § 1º do CPC/2015.

 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 15 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 54551 Nr: 163-83.2013.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA REGINA JESUS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21.456-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (artigo 829, CPC/2015), consignando no referido ato 

as faculdades e prazos dos artigos 914 e seguintes do CPC/2015, 

salientando que, via de regra, os embargos à execução não mais 

possuem efeito suspensivo, exceto se configurada a hipótese do § 1º do 

artigo 919 do referido Diploma Processual Civil. 7. Não sendo encontrada a 

parte devedora para citação, deve o diligente meirinho arrestar-lhe tantos 

bens quanto bastem para garantir a execução, não descuidando referido 

servidor da justiça de, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurar novamente a parte executada por 2 (duas) vezes, em 

dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 
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hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido ex vi regramento 

do parágrafo único do artigo 830 do CPC/2015.8. Permanecendo o arresto, 

INTIME-SE a parte exequente para fins e prazo dos §2º e §3º do artigo 830 

do CPC/2015, a qual deverá providenciar a citação editalícia da parte 

executada, sob pena de extinção processual (arts. 485 e 318, do 

CPC/2015).9. Regular e pessoalmente citada a parte executada, se não 

efetuado o pagamento no tríduo legal, deve o oficial de justiça, munido da 

segunda via do mandado inaugural, proceder de imediato à PENHORA de 

bens e sua AVALIAÇÃO, bem como, permear a guarda dos mesmos com 

nomeação de FIEL DEPOSITÁRIO (público ou privado), de tudo lavrando o 

respectivo auto/certidão e de pronto intimando a parte executada ut §1º do 

artigo 829 c/c artigos 838 e 840, inclusive para fins e prazo do artigo 847, 

todos do CPC/2015.10. Não sendo crível no caso a adoção dos incisos I e 

II do artigo 840 do CPC/2015, o encargo de fiel depositário recairá sobre 

aquele que livremente possuir o bem quando da sua penhora, lavrando-se 

termo de compromisso e responsabilidade nos autos. Não sendo aceito o 

encargo pelo possuidor ou se recusando ele a imediatamente assinar 

respectivo termo na presença do arauto, será constituída fiel depositária a 

parte

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56013 Nr: 1761-72.2013.811.0020

 AÇÃO: Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO ASSIS DE SOUZA, 

MARIA ARIADNE INACIO SANTOS AGUIAR, THAYZZI MERLYN BAIOCCO 

COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNARDO RODRIGUES DE 

SOUSA - OAB:10464/GO, EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:10.464/GO

 Vistos.1. Diante certidão retro, NOMEIO como perito(a) para atuar no 

presente processo, a REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS LTDA, 

localizada a Av. Rubens de Mendonça, 1856, sala 408 – 4º andar, Bosque 

da Saúde, Cuiabá/MT, devendo a parte requerente arcar com a 

integralidade de suas custas, depositando previamente o valor estipulado 

para a prova que deseja produzir. 2. INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 465 do CPC/2015.3. 

Posteriormente, INTIME-SE o(a) perito(a), para ciência dos quesitos, 

designar data para a realização da perícia na parte requerente e para fins 

dos incisos do § 2º do art. 465 (“Art. 465. Ciente da nomeação, a perita 

apresentará em 5 (cinco) dias: I – proposta de honorários; II – currículo, 

com comprovação de especialização; III – contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde será dirigidas as intimações 

pessoais”), bem como para seguir os ditames do art. 473, incisos e 

parágrafos, do mesmo diploma legal.4. Com a designação de data para a 

perícia e indicação dos honorários, INTIMEM-SE novamente as partes nos 

termos do §3º do art. 465, assim como do art. 474, ambos do CPC/2015, 

bem como para que a parte requerida deposite em juízo, o valor 

correspondente aos honorários no prazo de 10 (dez) dias anteriores 

àquela, fazendo constar da intimação que o exame pericial em comento 

realizar-se-á apenas mediante a efetivação de tal depósito, devendo ser 

liberado ao(à) perito(a) apenas 50% (cinqüenta por cento) do valor antes 

da realização da perícia em questão.5. CIENTIFIQUE-SE a parte executada 

que o não pagamento dos honorários periciais no prazo acima estipulado 

implicará na preclusão da prova e consequente homologação da avaliação 

apresentada à fl. 110.6. O respectivo laudo deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da avaliação.7. Com a 

juntada do laudo, INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do §1º do artigo 

477 do CPC/2015, bem como para no mesmo prazo apresentarem 

memoriais finais, observando na espécie a intimação das partes se dará

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56265 Nr: 2021-52.2013.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS 

FUNCIONÁRIOS DA GARGIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUDIMAR PEREIRA GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MARTINEZ GALDÃO DE 

ALBUQUERQUE - OAB:200.274/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INDEFIRO os pedidos contastes na petição de fl. 75, uma vez que a 

parte requerente não demonstrou o esgotamento das diligências que 

poderia realizar para obter a atual localização da parte requerida.

2. INTIME-SE a parte autora, via DJE, a fim de que promova o 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação do § 1º, do artigo 485, do CPC/2015.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 15 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 58918 Nr: 1617-64.2014.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALVO DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

- OAB:5177-B/MT

 51. Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos descritos na denúncia, para CONDENAR o 

acusado ROSALVO DE OLIVEIRA SILVA, anteriormente qualificado, nas 

penas dos artigos 303, parágrafo único, da Lei 9.503/97, c/c artigo 302, 

§1º, inciso III, art. 70, do CP (por duas vezes) e 306, caput, do Código de 

Trânsito Brasileiro, todos c/c art. 69, do CP. VI.I – Da dosimetria da 

pena.52. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe 

a pena para os crimes encontrados.VI.I.I – Do delito de embriaguez ao 

volante.a) Circunstâncias judiciais53. A culpabilidade do réu é normal ao 

tipo, assim como as circunstâncias do crime. O réu não possui 

antecedentes criminais. A personalidade do réu não deve ser considerada 

em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o 

desabone. Igualmente, nada desabona a conduta social do réu. Os 

motivos do crime são comuns à espécie. A (s) consequência (s) do crime 

não desfavorece (m) ao Réu, pois próprias do mesmo. Avaliando o 

comportamento das vítimas, ressai que elas nada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 60840 Nr: 29-85.2015.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBO ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARBAS LEITE FERNANDES, CÉLIO CORREIA, 

DOMINGOS TEIXEIRA, ALTINO GALBIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, advogado da parte requerente, para, no prazo de 

5 (cinco) dias, apresentar o endereço das partes requeridas, sendo elas: 

Jorge Yamada, Marlene Tsueko Yamada, Maria de Lourdes Girotti Galbiatti, 

Ana Paula Bittencourt Fonseca da Rocha, José Carlos da Rocha e 

Aquenas de Souza Barbosa da Rocha, uma vez que o logradouro dos 

mesmos não consta na exordial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 21728 Nr: 2094-34.2007.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DANTAS PINHEIRO - 

OAB:1585287 Matricu

 Vistos.

1. Considerando a nova sistemática no tocante à expedição de alvarás 

para levantamento de valores regulamentado pela Resolução nº 

11/2014-Tribunal Pleno, OFICIE-SE a Conta Única do TJMT solicitando a 

vinculação dos valores penhorados a este processo, por meio de Malote 

Digital (Resolução n.º 11/2014/TP).

2. Com a resposta, EXPEÇA-SE alvará eletrônico para levantamento dos 

valores, devendo a secretaria se atentar acerca dos poderes conferidos 

ao patrono pela procuração outorgada.

3. Ato contínuo, se não houver indicação de conta corrente para 

transferência, INTIME-SE a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, se 

manifestar nos autos.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 18 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 34168 Nr: 1703-40.2011.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIDES GONÇALVES BERIGO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a nova sistemática no tocante à expedição de alvarás 

para levantamento de valores regulamentado pela Resolução nº 

11/2014-Tribunal Pleno, OFICIE-SE a Conta Única do TJMT solicitando a 

vinculação dos valores penhorados a este processo, por meio de Malote 

Digital (Resolução n.º 11/2014/TP).

2. Com a resposta, EXPEÇA-SE alvará eletrônico para levantamento dos 

valores, devendo a secretaria se atentar acerca dos poderes conferidos 

ao patrono pela procuração outorgada.

3. Ato contínuo, se não houver indicação de conta corrente para 

transferência, INTIME-SE a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, se 

manifestar nos autos.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 18 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 15557 Nr: 1756-31.2005.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA MARIA HENRIQUE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: A V S NERI & ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - OAB:MT/8.740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a nova sistemática no tocante à expedição de alvarás 

para levantamento de valores regulamentado pela Resolução nº 

11/2014-Tribunal Pleno, OFICIE-SE a Conta Única do TJMT solicitando a 

vinculação dos valores penhorados a este processo, por meio de Malote 

Digital (Resolução n.º 11/2014/TP).

2. Com a resposta, EXPEÇA-SE alvará eletrônico para levantamento dos 

valores, devendo a secretaria se atentar acerca dos poderes conferidos 

ao patrono pela procuração outorgada.

3. Ato contínuo, se não houver indicação de conta corrente para 

transferência, INTIME-SE a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, se 

manifestar nos autos.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 18 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 15900 Nr: 2093-20.2005.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERNO MILTON HÜBNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE HERNANDEZ MARQUES - 

OAB:48.104/RS, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482-MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546/MT, MARINOLIA DIAS DOS 

REIS - OAB:1.597/TO, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284/MT, 

STENIA RAQUEL ALVES DE MELO - OAB:12.697-A/MA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte devedora, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta 

com aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se 

não tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas 

hipóteses do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

2. Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, CERTIFIQUE-SE 

e EXPEÇA-SE, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

3. Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC/2015, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente 

penhorados.

 4. DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para 

conversão da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes.

 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 18 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 28587 Nr: 2845-50.2009.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORACI DE FÁTIMA RODRIGUES DA ROSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a nova sistemática no tocante à expedição de alvarás 

para levantamento de valores regulamentado pela Resolução nº 

11/2014-Tribunal Pleno, OFICIE-SE a Conta Única do TJMT solicitando a 

vinculação dos valores penhorados a este processo, por meio de Malote 

Digital (Resolução n.º 11/2014/TP).

2. Com a resposta, EXPEÇA-SE alvará eletrônico para levantamento dos 

valores, devendo a secretaria se atentar acerca dos poderes conferidos 

ao patrono pela procuração outorgada.

3. Ato contínuo, se não houver indicação de conta corrente para 

transferência, INTIME-SE a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, se 

manifestar nos autos.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 18 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 31187 Nr: 1873-46.2010.811.0020

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ALESSANDRO DONIZETE CABRAL, SUZIMEIRE REGINA 

ROSA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON MORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN DORNELAS - 

OAB:155388/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CARLOS 

FERNANDES ALVES - OAB:83161/SP, DOVAIR MANZATO - 

OAB:68.673-SP

 Vistos.

1. Em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, e diante do efeito 

modificativo que eventual acolhimento dos presentes embargos pode 

causar, vista à parte embargada, pelo prazo de 05 (cinco) dias, com 

escopo de colher as contrarrazões recursais (artigo 1.023, §2º, do 

CPC/2015).

 2. Findado o prazo encimado, CERTIFIQUE-SE e à conclusão mediante 

correta triagem, conforme Provimento 011/2011/CGJ.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 18 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 187 Nr: 174-06.1999.811.0020

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENJAMIM KLASENER, ERNANI EVANDRO 

KLASENER, MILTON DARVANI KLASENER

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

SHCAIRA - OAB:20495A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido de fl. 211, vez que, conforme já esclarecido na 

decisão retro, o saldo remanescente da venda do imóvel penhorado não 

está vinculado a este processo, devendo tal pleito ser requerido nos 

respectivos autos cujo valor encontra-se vinculado.

2. INTIME-SE a parte autora, via DJE, a fim de que promova o 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação do § 1º, do artigo 485, do CPC/2015.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 18 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 1271 Nr: 65-60.1997.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SILVÉRIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADHEMAR FRAGA DA SILVA, RITA FIRMINA 

FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FLORI GEMELLI - 

OAB:4.180-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. SUSPENDO a tramitação dos presentes autos pelo prazo de 60 

(sessenta) dias, devendo a parte exequente, ao final do prazo 

determinado, manifestar seu interesse na lide, requerendo o quê entender 

necessário.

2. REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, baixando-se do relatório 

estatístico mensal, sem baixa na distribuição.

 3. INTIME-SE.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 18 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 20202 Nr: 673-09.2007.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEODATA CORDEIRO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a nova sistemática no tocante à expedição de alvarás 

para levantamento de valores regulamentado pela Resolução nº 

11/2014-Tribunal Pleno, OFICIE-SE a Conta Única do TJMT solicitando a 

vinculação dos valores penhorados a este processo, por meio de Malote 

Digital (Resolução n.º 11/2014/TP).

2. Com a resposta, EXPEÇA-SE alvará eletrônico para levantamento dos 

valores, devendo a secretaria se atentar acerca dos poderes conferidos 

ao patrono pela procuração outorgada.

3. Ato contínuo, se não houver indicação de conta corrente para 

transferência, INTIME-SE a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, se 

manifestar nos autos.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 18 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 20230 Nr: 704-29.2007.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM QUINTILHANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9.123/MT, Arivaldo Moreira da Silva - OAB:61.067/SP, Luis 

Fernando Tronco Messias - OAB:251063/SP, Luiz Fernando 

Decanini - OAB:9.993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT

 SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA

Vistos.

1. Trata-se de pedido de homologação de acordo extrajudicial formulado 

pelas partes às fls. 335/339.

É o sucinto relato do necessário.

 Fundamento e DECIDO.

2. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por 

finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios 

que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição 

entre as partes nada mais resta senão homologá-lo.

DISPOSITIVO.

3. Pelo exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo formulado às fls. 

335/339, entre as partes, no que tange a esta execução, que fica fazendo 

parte integrante do presente.

4. SUSPENDO a tramitação do presente feito, até o cumprimento do 

acordo, com fulcro no artigo 922, do Código de Processo Civil de 2015.

5. A extinção ocorrerá após o cumprimento do acordo, ou, 

antecipadamente, desde que requerido pela parte exeqüente.

6. Custas conforme acordado.

7. EXPEÇA-SE alvará para o levantamento dos valores penhorados, 

devendo os valores serem transferidos para a conta indicada no referido 

acordo.

8. REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório por prazo indeterminado e 

com as baixas no relatório estatístico (Provimento 11/2011/CGJ/MT) até 

ulterior manifestação da parte interessada.

9. Ciência ao MPE.

10. Publique-se. Intime-se.

 11. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 18 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 32373 Nr: 3049-60.2010.811.0020

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

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

 PARTE AUTORA: FÁTIMA DE BARROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYNER CARVALHO MEDEIROS - 

OAB:14.779-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ante a certidão de fl. 145, HOMOLOGO o cálculo de fls. 117, e 

DETERMINO que seja solicitado o pagamento do valor executado ao 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região 

(artigo 910, §1º do CPC/2015).

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 18 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 57762 Nr: 664-03.2014.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDA MARIA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RUBENS BALDAN - 

OAB:13.478/MT, VANDERLEI DIVINO IAMAMOTO - OAB:112.845/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Diante da petição de fl. 67, desconstituo a nomeação 

anteriormente feita, e NOMEIO perita judicial, independentemente de 

compromisso (art. 466 do CPC/2015), a Dr.ª ZAIDA MARIA DAVID DE 

REZENDE, devendo ser intimada desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária.2. INTIMEM-SE as partes para fins 

e prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 465 do CPC/2015.3. 

Posteriormente, INTIME-SE a perita, para ciência dos quesitos, designar 

data para a realização da perícia na parte requerente e para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, diante da determinação 

constante no item 10 deste despacho saneador (“Art. 465. Ciente da 

nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: I – (...); II – currículo, 

com comprovação de especialização; III – contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde será dirigidas as intimações 

pessoais”), bem como do art. 473, incisos e parágrafos, do mesmo 

diploma legal.4. Com a designação de data para a perícia, INTIMEM-SE 

novamente as partes nos termos do art. 474 do CPC/2015.5. O respectivo 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado.6. Para a expert 

nomeada FIXO honorários periciais no valor máximo da tabela II da 

Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal e, com base no 

parágrafo único do artigo 28 da referida resolução, multiplico por dois o 

referido valor, haja vista a complexidade do exame e o local de sua 

realização, sendo assim, fixo o valor de R$ 745,30 (seiscentos reais), 

devendo ser expedido ofício nos moldes do anexo I da referida Resolução 

e os demais atos necessários ao pagamento junto a Justiça Federal 

(Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região) tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo(a) expert.7. Com a juntada do laudo médico, 

INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC/2015, 

observando na espécie a intimação da parte requerente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 89459 Nr: 5917-64.2017.811.0020

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE APARECIDA DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERI ANTONIO PARUSSOLO, ANELICE 

APARECIDA ROSA PARUSSOLO, LAURO BERGAMINE ROSA, PAULO 

FERNANDO ROSA, LILIAN MARQUES PEREIRA ROSA, ESPÓLIO 

ADALGISA MACORIN ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR HONORATO ALVES - 

OAB:93211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos verifico ser necessária a inclusão da empresa 

executada OURO B TRANSPORTADORA MERIDIANO LTDA (§4º do art. 

677 do CPC).

2. No mais, alega a embargante “que vem recebendo desde o ano de 2013 

o equivalente a 5% dos frutos colhidos anualmente, pagos pela BRENCO 

diretamente em sua conta bancária, com final previsto para 2019”, 

contudo, não juntou qualquer comprovante nos autos de que recebeu tais 

valores.

3. Assim não preenchidos os requisitos da petição inicial, DETERMINO a 

intimação da parte requerente para que a emende, incluindo a empresa 

executada no polo passivo da lide, bem como para juntar os comprovantes 

dos pagamentos dos frutos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

ser indeferida (art. 321, parágrafo único e art. 485, inciso I, do CPC/2015).

4. Decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem satisfação, voltem-me 

os autos conclusos.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 19 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 52660 Nr: 2081-59.2012.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA HELENA DE OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HENRIQUE MACEDO 

BAZOTTI - OAB:14494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 46. Diante do exposto, nos termos dos artigos 487, inciso I e 355, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da 

presente demanda, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito com 

julgamento de mérito.47. CONDENO, ainda, a parte requerente ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, observando-se o que dispõe o artigo 98, §3º do CPC.48. Após o 

trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.49. 

Publique-se. Intime-se. 50. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Alto Araguaia/MT, 8 de janeiro de 2018.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 14623 Nr: 920-58.2005.811.0020

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ATANIZIA SOARES DE CASTRO TEIXEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO RUMÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:78.163/SP, JOSÉ CARLOS DA ROCHA - OAB:96.030-SP, NEIDE 

APARECIDA GAZOLLA DE OLIVEIRA - OAB:167377/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Extinção pelo pagamento

Vistos.

1. Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com 

supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, há informação nos autos de que a parte executada 

adimpliu o débito vergastado.

2. Eis o relato do necessário.

 3. Fundamento e DECIDO.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário face 

adimplemento do débito, imperioso é extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente execução e, por força do 

princípio da causalidade.

6. Sem custas e despesas processuais.
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6. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.

 7. P. R. I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 13 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 58961 Nr: 1655-76.2014.811.0020

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JÚNIOR - OAB:7.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 21. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, RATIFICO a medida 

liminar derradeiramente deferida (fls. 79/80) e JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais reintegrando a posse em favor da autora dos bens 

descritos na inicial, quais sejam, 05 CERVEJEIRAS CRYSTAL 110V, 01 

VISA COOLER ITAIPAVA, 01 VISA COOLER CRYSTAL, 30 MESAS 

PLÁSTICAS CRYSTAL E 120 CADEIRAS PLÁSTICAS CRYSTAL, 1200 

GARRAFAS DE 600ml, 50 GARRAFEIRAS 24 GARRAFAS DE 600ml, 480 

GARRAFAS DE 1LT, 400 GARRAFEIRAS 12 GARRAFAS 1000ml, 30 

MESAS PLÁSTICAS ITAIPAVA E 120 CADEIRAS PLÁSTICAS ITAIPAVA, 

bem como condenar a requerida em perdas e danos ao pagamento da 

importância de R$ 15.798,36 (quinze mil setecentos e noventa e oito reais 

e trinta e seis centavos), acrescidos de juros de mora de 1% a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada 

contrato (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/91 c/c art. 397, CC).22. CONDENO ainda 

a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

total da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.23. Transitada em 

julgado e não havendo requerimento de cumprimento de sentença, 

arquive-se.24. Publique-se. Intime-se.25. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 8 de janeiro de 2018.PIERRO DE 

FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 88426 Nr: 5351-18.2017.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBFDM, NMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UCCDTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo/código nº. 88426.

Vistos.

 1. Ao analisar a petição inicial, ressalto a necessidade de modificação do 

valor atribuído à causa, eis que este como nas demais ações, deverá 

refletir o potencial proveito econômico a ser auferido pela parte 

requerente, mormente em decorrência do fato de que também pleiteia a 

concessão de indenização a título de danos morais, sendo necessário que 

indique o quantum que pretende obter, eis que não é cabível pedido 

genérico.

2. Ademais, ao atribuir novo valor da causa, deverá a parte autora 

verificar a necessidade de recolhimento de custas processuais 

complementares, eis que não se trata de parte beneficiária da justiça 

gratuita.

3. Assim não preenchidos os requisitos da petição inicial, DETERMINO a 

intimação da parte requerente para que emende a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, em conformidade com os artigos 292, inciso V e VI e 321, 

ambos do CPC/2015, sob pena de ser indeferida (art. 321, parágrafo 

único, do CPC).

4. Decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem satisfação, voltem-me 

os autos conclusos.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário, COM 

URGÊNCIA.

Alto Araguaia/MT, 14 de novembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 88907 Nr: 5603-21.2017.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, advogado da parte Requerente, INTIMADO para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por ato, conforme 

Provimento n° 07/2017-CGJ, por depósito junto à central de 

processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sendo que deverá a parte acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), link "emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário – Mtr: 32608

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 23566 Nr: 1092-92.2008.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELESTRINO RESENDO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela. 7. 

Assim sendo, e para solução do mérito da causa, entendo necessária a 

designação de audiência de instrução e julgamento, a qual fixo para o dia 

09/03/2018, às 14h00. 8. A contar da intimação desta decisão as partes 

possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol das 

testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do 

CPC/2015, sob pena de preclusão. 9. INTIMEM-SE ambas as partes 

através dos(as) advogados(as) mediante publicação no DJE (item 2.8.1.5, 

CNGC) e, sendo necessário, intime pessoalmente os membros da DPE e 

MPE face regra orgânica e processual de regência.10. DETERMINO o 

comparecimento pessoal das partes para prestarem depoimento pessoal, 

intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do artigo 385 do 

CPC/2015.11. As partes e testemunhas residentes nos termos de outros 

juízos serão intimadas e ouvidas pelo respectivo juízo deprecado, para 

tanto, EXPEÇA-SE carta precatória com prazo ordinário de 30 (trinta) dias, 

observando a diligente gestora judicial o regramento do artigo 260ss do 

CPC/2016 e norma de regência da CNGC/MT. 12. INTIMEM-SE ambas as 

partes para fins e prazos do §1º, do artigo 357, do CPC/2015.13. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto 

Araguaia/MT15 de dezembro de 2017.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 23566 Nr: 1092-92.2008.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELESTRINO RESENDO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

1. INTIME-SE a parte requerente, via DJE, para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, acerca da petição de fls. 137/139 (art. 9º, CPC/2015).

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 19 de junho de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 53078 Nr: 2551-90.2012.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANDRA VALCARENGHI CEZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEIXO de analisar os embargos de declaração de fls. 74/76, vez que 

idêntico ao pleito de fls. 57/59, já apreciado.

 2. INTIME-SE a parte autora, via DJE, a fim de que promova o 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação do § 1º, do artigo 485, do CPC/2015.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 8 de janeiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 68556 Nr: 74-55.2016.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BENEDITA SILVA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIENE LOURENÇO DE ARAUJO 

- OAB:18574/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Diante do exposto, INDEFIRO a petição Inicial nos termos do parágrafo 

único do artigo 321 do CPC/2015 e por conseqüência JULGO e DECLARO 

EXTINTA a presente ação, sem julgamento do mérito, com suporte nos 

artigos 485, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. 12. Sem custas 

e honorários. 13. Após o transito em julgado, ao arquivo.14. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 9 de janeiro 

de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 81456 Nr: 2122-50.2017.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREMI RODRIGUES 

NASCIMENTO SILVA - OAB:18261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA 

- OAB:11.082/MT

 5. DECLARO o feito saneado, fixando como ponto controvertido a 

possibilidade econômica da parte autora, a título de prestar alimentos para 

a prole.6. Ante ao exposto, para deslinde do meritun causae, entendo 

necessária designação de audiência de instrução e julgamento, a qual fixo 

para o dia 02/03/2018, às 13h30. 7. A contar da intimação desta decisão 

as partes possuem o prazo de 15 dias para juntarem nos autos o rol das 

testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do 

CPC/2015, sob pena de preclusão. 8. INTIMEM-SE ambas as partes 

através dos(as) advogados(as) mediante publicação no DJE (item 2.8.1.5, 

CNGC) e, sendo necessário, intime pessoalmente os membros da DPE e 

MPE face regra orgânica e processual de regência.9. DETERMINO o 

comparecimento pessoal das partes para prestarem depoimento pessoal, 

intimando-as pessoalmente, se necessário, e advertindo-as do disposto 

no § 1º do artigo 385 do Código de Processo Civil de 2015.10. As partes e 

testemunhas residentes nos termos de outros juízos serão intimadas e 

ouvidas pelo respectivo juízo deprecado, para tanto, EXPEÇA-SE carta 

precatória com prazo ordinário de 30 (trinta) dias, observando a diligente 

gestora judicial o regramento do artigo 260ss do CPC/2016 e norma de 

regência da CNGC/MT. 11. INTIMEM-SE ambas as partes para fins e 

prazos do §1º, do artigo 357, do CPC/2015.12. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 19 de 

dezembro de 2017.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 90791 Nr: 135-42.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPASTORIL PRODUTORA DE SEMENTES 

JABOTICABAL LTDA, FLORIANO MACRI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA SILVA FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO NOSRALLA - 

OAB:51392/SP, RUDY NOSRALLA - OAB:281931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos verifico ser necessária a inclusão do Espólio de 

Cassio Loureiro Ferrari Junior no polo passivo da presente lide, eis que os 

imóveis, objeto da lide, estão em nome deste.

 2. Assim não preenchidos os requisitos da petição inicial, DETERMINO a 

intimação da parte requerente para que a emende, incluindo o espólio no 

polo passivo da lide, bem como para que proceda ao recolhimento de 

custas processuais e taxas judiciárias, consoante certidão retro, sob 

pena de ser indeferida (art. 321, parágrafo único e art. 485, inciso I, do 

CPC/2015).

3. Decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem satisfação, voltem-me 

os autos conclusos.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 15 de janeiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 90829 Nr: 161-40.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GECICA DA SILVA RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JERONIMO SAMITA 

WALDSCHMIDT MAIA - OAB:14555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Ante o exposto, CONCEDO a tutela antecipada de urgência requerida, 

para tanto, determino ao INSS o pagamento à autora do benefício 

previdenciário de auxílio-doença no valor de 01 salário mínimo vigente, 

devidos a partir do requerimento administrativo de prorrogação 

(03/11/2017), nos termos dos artigos 60, §1º e art. 33, ambos da Lei 

8.213/91, no prazo de 30 (trinta) dias. 12. Oficie-se o INSS – APSADJ – 

Agência da Previdência Social de Atendimento à Demandas Judicial para 

cumprimento da presente decisão. Assim, DEIXO de designar a audiência 

neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos 

autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à 

melhor solução da lide.26. CITE-SE o requerido, por meio de remessa 

postal (convênio INSS e TJ/MT), para querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal, consignadas às advertências do artigo 344 do 

Código de Processo Civil de 2015, observado o disposto no art. 183, do 

mesmo codex.27. DEFIRO à parte requerente os benefícios da assistência 

judiciária gratuita.28. INTIME-SE. 29. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 16 de janeiro de 2018.PIERRO 

DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes
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 Cod. Proc.: 90850 Nr: 173-54.2018.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISETE FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 173-54.2018.811.0020 (cód. 90850).

Vistos.

 1. Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a presente exordial.

2. Demonstra o Requerente a relação contratual que mantém com a parte 

requerida (ref. 01 – fls. 09/10), tendo por objeto o bem cuja busca e 

apreensão pretende, a saber: veículo FIAT PALIO FIRE 1.0, PLACA 

NJK-9378, UF: MT, ANO/FABR.: 2008, ANO/MOD.: 2009, CHASSI 

9BD17164G95293062, COR VERLMELHA, RENAVAM: 00981721605.

3. Comprovou ainda a mora do requerido, na forma do §2º do art. 2º do 

Decreto-Lei n.º 911/69, pois foi juntada à ref. 01 – fls. 11/12, comprovante 

de notificação extrajudicial da parte requerida.

4. Nesse contexto, a busca e apreensão liminar do bem é medida 

autorizada pelo art. 3º, caput, do Decreto-Lei n.º 911/69, 

responsabilizando-se o requerente por eventuais prejuízos que a medida 

injustamente acarretar ao demandado, como prevê o §7º daquele 

comando legal.

5. Isso posto, DEFIRO a medida liminar pleiteada, para o efeito de 

determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do bem acima 

descrito, e seu depósito em mãos do depositário indicado pelo Requerente.

6. Cumprida a medida, CITE-SE o Requerido para responder, em 15 

(quinze) dias, ou, sem prejuízo da resposta, para pagar a integralidade da 

dívida em 05 (cinco) dias, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus. Na hipótese de pagamento integral da dívida, deverão estar 

computados juros legais e correção monetária, custas processuais e 

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

do débito.

7. Consigne-se que, cinco dias após executada a medida, 

consolidar-se-ão a posse e propriedade plena do bem no patrimônio do 

Requerente, estando este autorizado a transferir a propriedade do bem 

junto às repartições competentes, para si próprio ou para terceiro por ele 

indicado.

8. INTIME-SE.

 9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de janeiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 25066 Nr: 2470-83.2008.811.0020

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICC, JCDOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA REZENDE WALDSCHMIDT 

- OAB:11.049/MT, HELOÍSA MARIA DE RESENDE - OAB:19209-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Analisando a petição de fls. 57/94, verifico que a parte exequente 

formula pedido de cumulação dos ritos executivos da prisão civil e de 

constrição de bens, o que se mostra inviável por se tratarem de 

procedimentos diversos.

2. A cumulação de execuções só é admitida tão somente quando para 

todas elas for idêntico o procedimento, conforme dicção do art. 780, do 

CPC/2015, o que não se configura no caso em tela.

3. Ante ao exposto, diante da incompatibilidade dos ritos deduzidos na 

inicial (prisão e expropriação), DETERMINO à parte autora que 

emende/complemente a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim 

de que opte por um dos procedimentos executórios, nos termos do art. 

780 c/c 798, II, “a” ambos do CPC/2015, sob pena de indeferimento.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 8 de janeiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 27389 Nr: 1801-93.2009.811.0020

 AÇÃO: Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALHO SILVA, BENJAMIN DE PAIVA 

CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO STEFANI - OAB:MS 

13.942, André Luis Xavier Machado - OAB:7676/MS, CARINE TOSTA 

FREITAS - OAB:14041/MS, CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - 

OAB: 4.862/MS, EDUARDO CELESTINO DE ARRUDA JÚNIOR - OAB:MS 

12.203, FÁBIO DAVANSO DOS SANTOS - OAB:13979/MS, FERNANDO 

DAVANSO DOS SANTOS - OAB:12574/MS, Gildo Sandoval Campos - 

OAB:5582/MS, HADNA JESARELLA RODRIGUES ORENHA - 

OAB:10526/MS, LARISSA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:13424/MS, 

Lucy A. B. de Medeiros Marques - OAB:MS 6.236, MANOEL 

AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA - OAB:MS 12.588-B, NOELY 

GONÇALVES VIEIRA WOITSCHACH - OAB:4922/MS, PATRÍCIA 

ANACHE - OAB:MS 11.409, THIAGO MARTINS FERREIRA - 

OAB:13663/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISES BORGES REZENDE 

JUNIOR - OAB:5374/0, VANDIR APOLINÁRIO FILHO - OAB:6053-B/MT, 

Veruscka Carneiro Gasparoti - OAB:

 Vistos.

1. INTIME-SE o perito nomeado para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar acerca da petição de fl. 432/432-v.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 18 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 27402 Nr: 1809-70.2009.811.0020

 AÇÃO: Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO ROMERA NETO, 

ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE JESUS 

MARQUES - OAB: 4.862/MS, DIOGO LOPES VILELA BERBEL - 

OAB:41766, GUSTAVO DE REZENDE MITNE - OAB:52997-PR, PAULO 

BIZ FARIA - OAB:75679-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LOPES VILELA BERBEL 

- OAB:41766

 14. Assim sendo, de acordo com os dispostos do Decreto-Lei nº 

3.365/41, e por tudo o mais do que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO DE DESAPROPRIAÇÃO dos bens descritos na 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 

487, I, do CPC, DETERMINANDO, por consequência, sua posse e 

transferência em definitivo para ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA 

MALHA NORTE S/A, incorporando-o ao seu patrimônio, mediante a 

expedição de Mandado de imissão de posse ou Carta de Sentença, sendo 

este título hábil para a transcrição no registro de imóveis do Cartório 

competente (art. 29, Decreto-Lei nº 3.365/41).15. Nos termos do artigo 30 

do, DEIXO de condenar o requerido na sucumbência processual, devendo 

as custas processuais ficar a cargo do desapropriante.16. EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento do valor depositado nos autos em favor da parte 

requerida.17. Com o trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE a favor 

do expropriante o competente mandado de imissão ou carta de sentença 

ao cartório de registro de imóveis de Alto Araguaia/MT, para abertura de 

nova matrícula e registro em nome do expropriante.18. Após, ARQUIVE-SE 

com as cautelas de estilo.19. Publique-se. Intime-se.20. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 15 de 

dezembro de 2017.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 50982 Nr: 145-96.2012.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIRIO FARIAS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0

 Fica Vossa Senhoria, Advogado do Réu, INTIMADO para apresentar 

razões de apelação, no prazo legal, sob pena de o recurso ser remetido à 

instância superior sem elas.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário - Mtr: 32608

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 57035 Nr: 51-80.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIDE CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A/MT, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18.606-A/MT

 [...] 3. Sendo assim, e em homenagem aos princípios da economia 

processual, duração razoável do processo e instrumentalidade das 

formas, CONVERTO, de ofício, a ação de busca e apreensão em ação de 

execução de título extrajudicial, pelo saldo do contrato, devendo a diligente 

gestora judiciária efetuar as devidas anotações, inclusive no Cartório 

Distribuidor, retificando-se a autuação. 4. INTIME-SE a parte exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte cálculo atualizado do débito. 

5. Por força do artigo 827 c/c § 2º, I, do artigo 85, ambos do CPC/2015, 

FIXO honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

quantum debeatur e, para a situação de integral pagamento no tríduo legal, 

reduzo tal verba sucumbencial à metade conforme § 1º, do artigo 827 do 

CPC/2015. [...] 9. Regular e pessoalmente citada a parte executada, se não 

efetuado o pagamento no tríduo legal, deve o oficial de justiça, munido da 

segunda via do mandado inaugural, proceder de imediato à PENHORA de 

bens e sua AVALIAÇÃO, bem como, permear a guarda dos mesmos com 

nomeação de FIEL DEPOSITÁRIO (público ou privado), de tudo lavrando o 

respectivo auto/certidão e de pronto intimando a parte executada ut §1º do 

artigo 829 c/c artigos 838 e 840, inclusive para fins e prazo do artigo 847, 

todos do CPC/2015. 10. Não sendo crível no caso a adoção dos incisos I e 

II do artigo 840 do CPC/2015, o encargo de fiel depositário recairá sobre 

aquele que livremente possuir o bem quando da sua penhora, lavrando-se 

termo de compromisso e responsabilidade nos autos. Não sendo aceito o 

encargo pelo possuidor ou se recusando ele a imediatamente assinar 

respectivo termo na presença do arauto, será constituída fiel depositária a 

parte exeqüente, procedendo o meirinho a apreensão e remoção do bem 

móvel em favor da parte credora ou sua imissão na posse de bem imóvel, 

de tudo lavrando certidão pormenorizada (art. 839, CPC/2015). [...] 12. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 

8 de janeiro de 2018. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 89459 Nr: 5917-64.2017.811.0020

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE APARECIDA DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERI ANTONIO PARUSSOLO, ANELICE 

APARECIDA ROSA PARUSSOLO, LAURO BERGAMINE ROSA, PAULO 

FERNANDO ROSA, LILIAN MARQUES PEREIRA ROSA, ESPÓLIO 

ADALGISA MACORIN ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR HONORATO ALVES - 

OAB:93211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .DISPOSITIVO. 22. Ante ao exposto, INDEFIRO a petição Inicial nos termos 

do parágrafo único do artigo 319 do CPC/2015 e por conseqüência JULGO 

e DECLARO EXTINTA a presente ação, sem julgamento do mérito, com 

suporte nos artigos 485, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.23. 

Custas pela embargante.24. Diante dos fatos narrados nesta decisão, 

REMETAM-SE, imediatamente e independentemente de transito em julgado, 

cópia destes autos e do feito executivo em apenso, ao Ministério Público 

Estadual e Federal para averiguar a ocorrência de eventual crime de 

fraude à execução no que se refere a alienação dos créditos penhorados, 

nos termos do artigo 179 do Código Penal, bem como para averiguar 

possível crime de sonegação de impostos pela embargante e/ou pela 

empresa executada (Lei 8.137/1990).25. Transitado em julgado, 

ARQUIVE-SE.26. Publique-se. Intime-se.27. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 16 de janeiro de 2018.PIERRO 

DE FARIA MENDESJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-10.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LUZIA PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT11049/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010143-10.2016.8.11.0020 REQUERENTE: ANTONIA LUZIA PEREIRA 

GOMES REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor 

do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A parte executada informou junto 

a este juízo o pagamento da condenação, conforme petição de Num. 

10011125, havendo aquiescência da parte exequente conforme petição 

de Num. 10033695. 3. Desta feita, entendo que o feito deve ser extinto 

com resolução do mérito, a teor do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 

924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - 

a obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro 

meio, a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - 

ocorrer a prescrição intercorrente”. 4. Isto Posto, conforme teor da 

movimentação Num. 10033695, com fundamento nos artigos 924, inciso II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, dando 

por satisfeita a presente execução. 5. Expeça-se competente alvará para 

transferência dos valores já depositados. 6. Sem custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 7. Submeto a presente 

decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 8. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-38.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM SEVERINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN ALVES BATISTA OAB - MT0021351A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

1000311-38.2017.8.11.0020 REQUERENTE: JOAQUIM SEVERINO DA 
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SILVA REQUERIDO: TOYOTA DO BRASIL LTDA, UMUARAMA MOTORS 

COMERCIO E SERVICOS LTDA Vistos. 1. Estando presentes os requisitos 

legais, RECEBO a presente ação nos seus moldes, mediante o rito 

sumaríssimo (Lei 9.099/95). 2. No que tange ao pedido de liminar, no qual 

busca que a reclamada proceda troca a imediata substituição dos faróis 

do veículo em comento do reclamante, entendo que ventilada medida deve 

ser indeferida, face a ausência do fumus bunis iuris e diante do perigo de 

irreversibilidade e da ausência do perigo do dano ou risco ao resultado útil 

do processo, explico: 3. Quando se trata de pedido liminar (“in limine litis”), 

o que se deseja é que o Julgador, ao analisar o caso, conceda, 

provisoriamente, a proteção estatal, fundado na fumaça do bom direito – 

“fumus boni iuris” - e no perigo na demora – “periculum in mora” - do 

processo, ou melhor dizendo, no julgamento do mérito. Demora esta que a 

parte não pode esperar, porque pode haver prejuízo de difícil reparação 

ou um dano grave. 4. Logo, para o deferimento da medida liminar, como já 

dito acima, é necessária a coexistência dos requisitos autorizadores, 

quais sejam, o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”. 5. “In casu”, o 

primeiro requisito – fumus bunis iuris, não foi efetivamente demonstrado, 

ao menos em um exame superficial dos autos. Muito embora a parte 

reclamante alegue que os faróis estão trincados, verifico que estão em 

perfeito funcionamento. 6. No que toca à irreversibilidade do direito, 

ressalto que com a inserção da tutela de urgência no ordenamento 

jurídico, ficou clara a intenção do legislador de prestigiar a efetividade do 

processo, suavizando o princípio do devido processo legal e sacrificando, 

ao menos em parte, a segurança da prestação jurisdicional. 7. Assim 

sendo, o direito processual, enquanto meio, só virá a promover e 

resguardar os direitos humanos se for efetivo. 8. Desta forma, o perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipatório, quando o pedido se fundar 

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

processo, não pode servir como óbice à concessão da tutela de urgência, 

sob pena de tornar inaplicável ventilado instituto, como também constituir 

violação as garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana e da 

efetividade. 9. De outro lado, quando o pedido de tutela de urgência, além 

dos pressupostos positivos exigidos pelo artigo 300 do CPC/2015, do 

perigo de irreversibilidade, deverá o juiz, diante da situação concreta 

submetida a sua apreciação, identificar o interesse mais relevante e 

provável, valendo-se do princípio da proporcionalidade, da dignidade 

humana e da efetividade e, sacrificar o direito que se demonstra 

improvável, a fim de prestar a adequada tutela jurisdicional. 10. A 

admissibilidade do requisito negativo da irreversibilidade, não regulada pelo 

legislador ordinário, deve ser analisada em face da garantia constitucional 

do acesso a justiça, da efetividade da tutela e da dignidade humana. 

Ninguém pode ser privado da tutela jurisdicional adequada e eficaz se a 

providência representar o único meio de evitar o perecimento do direito. 

11. Desta forma, valendo-se do critério da ponderação, o juiz deverá 

realizar o balanceamento dos valores e interesses em jogo (direito à 

segurança jurídica x efetividade do processo; devido processo legal x 

dignidade humana), avaliar a existência de garantias e de sua eventual 

coexistência, como também avaliar a adequação e a necessidade, de 

forma a permitir o sacrifício do direito improvável em beneficio do direito 

provável. 12. Sua função é exatamente a ponderação dos princípios de 

direitos fundamentais que se mostram constitucionalmente estampados 

numa amplitude de aplicabilidade do estado de direito como principal 

objetivo ideal de obediência através da democracia. 13. Ponderar os 

princípios representa decidir, após um processo minucioso de avaliação 

acerca de qual princípio aplicar ao caso concreto, ou seja, aquele que 

diante das circunstâncias apresenta o maior valor, utilizando-se da 

moderação e sensatez, vez que a expressão “razão” enseja conhecer e 

julgar e expõe o bom senso à justiça e o equilíbrio. 14. Ademais, em se 

tratando de limitações a direitos fundamentais, a adequação se traduz na 

exigência de que os meios adotados sejam apropriados à consecução dos 

objetivos pretendidos. O pressuposto da necessidade é que a medida 

restritiva seja indispensável à conservação do próprio ou de outro direito 

fundamental e que não possa ser substituída por outra igualmente eficaz, 

mas menos gravosa. 15. Pela proporcionalidade, pondera-se os 

interesses e valores em jogo, de maneira a garantir uma equânime 

distribuição de ônus, o que implica sacrifício do valor menos relevante, vez 

que o critério da ponderação e da razoabilidade, além de se revestirem de 

fundamental técnica interpretativa, apresentam como autênticos princípios 

de legitimação de todos os demais princípios. 16. Portanto, o art. 300, § 3º 

do CPC/2015 traz uma limitação à concessão da tutela de urgência 

antecipada pleiteada pela parte, qual seja o perigo da irreversibilidade do 

provimento. 17. Considerando a natureza jurídica (satisfativa) e os efeitos 

da decisão concessiva da tutela de urgência no plano factual, somados às 

circunstâncias de que, via de regra, a medida decorre de cognição 

sumária e limitada, procurou o legislador agir cuidadosamente ao 

implementar este instituto jurídico no seio do processo de conhecimento de 

rito comum, proibindo expressamente o seu deferimento diante de situação 

de “perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, segundo se infere 

sem maiores dificuldades do disposto no §3º do art. 300 do CPC. 18. Para 

Luiz Fux, a denegação da tutela antecipada da forma como prevista 

anteriormente era sempre obrigatória quando irreversíveis os efeitos do 

deferimento. Trata-se, a seu ver, de uma impossibilidade jurídica odiosa 

criada pela lei, uma vez que, em grande parte dos casos da prática 

judiciária, a tutela urgente é irreversível sobre o ângulo da realidade 

prática do direito. 19. Neste caminho, Carreira Alvim, salienta que o perigo 

da irreversibilidade como circunstância impeditiva da tutela antecipada, 

deve ser entendida cum grano salis, pois, não sendo assim, enquanto não 

ultrapassado o prazo legal para o exercício da ação rescisória, não 

poderia nenhuma sentença ser executada de forma definitiva, dada a 

possibilidade de sua desconstituição. 20. A jurisprudência nacional não 

destoa do encimado, senão vejamos, in verbis: “Em havendo perigo de 

irreversibilidade do provimento adiantado, não se concede a antecipação 

da tutela (art. 273, § 2o, do' CPC). .273§ 2oCPC (8238915400 SP , Relator: 

Ricardo Graccho, Data de Julgamento: 10/02/2009, 17ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 13/03/2009)” 21. Assim, se o provimento 

antecipado não puder ser desfeito posteriormente, em caso de revogação 

ou modificação intermediárias, ou mesmo da sentença definitiva, não 

poderá a tutela de urgência antecipada ser concedida, o que ocorre in 

casu. 22. Com essas considerações e fundamentos, INDEFIRO a TUTELA 

DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida. 23. DESIGNE-SE audiência de 

tentativa de conciliação, nos termos do art. 16 da Lei 9.099/1995 (LJESP) 

c/c a CNGC. 24. PROCEDA-SE à citação pessoal da parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP c/c a CNGC - para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 25. 

CIENTIFIQUE-SE a parte demandada dos termos contidos no art. 9º da Lei 

9.099/1995. 26. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

CITE-SE na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 27. Em último caso, 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial), solicitando os préstimos do Juízo 

deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no prazo de 

20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, 

do art. 334 do CPC/2015), consignando em seu bojo nossas homenagens. 

28. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010166-87.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA SUELEN DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL EDITORA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010166-87.2015.8.11.0020 EXEQUENTE: PAMELA SUELEN DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: MUNDIAL EDITORA Vistos. 1. AUTORIZO o bloqueio 

eletrônico, pois o pagamento da condenação não se encontra comprovada 

no processo. Realizada a busca, não foi encontrado valor disponível para 

penhora eletrônica, conforme comprovante em anexo. 2. Ante ao exposto, 

INTIME-SE a parte exeqüente para no prazo de 05 (cinco) dias indicar 

bens para serem penhorados, sob pena de extinção (§ 4º, do artigo 53 da 
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Lei 9.099/95) e arquivamento dos autos, com expedição de Certidão de 

Dívida. 3. Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos. 4. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010192-85.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA MAIA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WYLTON FERNANDES PINHEIRO DA CRUZ ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010192-85.2015.8.11.0020 EXEQUENTE: MONICA MAIA ALVES 

EXECUTADO: WYLTON FERNANDES PINHEIRO DA CRUZ ME Vistos. 1. 

AUTORIZO o bloqueio eletrônico, pois o pagamento da condenação não se 

encontra comprovada no processo. Realizada a busca, não foi 

encontrado valor disponível para penhora eletrônica, conforme 

comprovante em anexo. 2. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte exeqüente 

para no prazo de 05 (cinco) dias indicar bens para serem penhorados, 

sob pena de extinção (§ 4º, do artigo 53 da Lei 9.099/95) e arquivamento 

dos autos, com expedição de Certidão de Dívida. 3. Decorrido o prazo 

acima mencionado, sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos. 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010055-74.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ALVES DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALVES DE ABREU OAB - MT2641/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE PEREIRA DE LIMA OAB - GO0029761A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010055-74.2013.8.11.0020 EXEQUENTE: NELSON ALVES DE ABREU 

EXECUTADO: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA Vistos. 1. AUTORIZO o bloqueio 

eletrônico, pois o pagamento da condenação não se encontra comprovada 

no processo. Realizada a busca, não foi encontrado valor disponível para 

penhora eletrônica, conforme comprovante em anexo. 2. Ante ao exposto, 

INTIME-SE a parte exeqüente para no prazo de 05 (cinco) dias indicar 

bens para serem penhorados, sob pena de extinção (§ 4º, do artigo 53 da 

Lei 9.099/95) e arquivamento dos autos, com expedição de Certidão de 

Dívida. 3. Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos. 4. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-34.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

HERIC SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DE OLIVEIRA LANCELLOTTI OAB - MT20737/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010219-34.2016.8.11.0020 REQUERENTE: HERIC SANTOS SOUZA 

REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos. 1. INTIME-SE a 

parte reclamante para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se quanto ao 

depósito efetuado na movimentação nº 10793554 , bem como, quanto ao 

pedido de extinção, sob pena de concordância tácita. 2. Consigno, que em 

caso de discordância com o valor depositado, a parte reclamante deverá 

no prazo acima referido, apresentar cálculo detalhado que demonstre o 

saldo remanescente, sob pena de indeferimento do prosseguimento do 

feito. 3. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos. 4. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010135-33.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

QUIRINO ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ÁGUIA AUTOMÓVEIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010135-33.2016.8.11.0020 EXEQUENTE: QUIRINO ALVES DA SILVA 

EXECUTADO: ÁGUIA AUTOMÓVEIS Vistos. 1. No presente caso, a parte 

reclamante requereu a Execução de Sentença - procedimento executório, 

por quantia certa (art. 523 do NCPC), que depende de intimação, cuja 

penhora só será realizada em caso de não pagamento do débito, depois 

de decorrido prazo de 15 (quinze) dias, a partir do qual se imporá multa de 

10% sobre a condenação pela falta de pagamento (Súmula 18 da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato grosso). 2. Ante ao exposto, INTIME-SE 

à parte executada para pagar o valor do débito fixado na sentença, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora e multa (art. 523, § 1º do 

NCPC), podendo impugnar a execução no mesmo prazo, nos termos do 

art. 525 do NCPC, e cumprir a obrigação de fazer ali estabelecida. 3. 

Intimem-se. 4. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010167-38.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FREITAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT0013847A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010167-38.2016.8.11.0020 REQUERENTE: ANDERSON FREITAS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: OI S.A Vistos. 1. Ante ao teor da certidão lançada 

na movimentação nº 11207910, RECEBO o recurso protocolado no evento 

nº 9281190, somente no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). 2. 

INTIME-SE a parte recorrida para oferecer resposta escrita, no prazo de 

10 (dez) dias (artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95). 3. A seguir, com ou sem 

resposta encaminhem-se estes autos, no prazo de 48 horas para a Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 4. INTIMEM-SE. 5. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-96.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINHO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: designar Audiência de Conciliação para o dia 26/01/2018 , às12:30 

horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-62.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ENOCK ROMUALDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE INACIO FILHO E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Documento anexo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-62.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ENOCK ROMUALDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE INACIO FILHO E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimo vossa senhoria ,na qualidade de advogada da parte requerente, da 

correspondência devolvida, para que tome as medidas pertinentes que 

achar necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010297-28.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RIBEIRO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA DA SILVA 62302116100 (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria na qualidade de advogada da parte requerente a 

manifestar- se quanto a correspondência devolvida.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56902 Nr: 2660-70.2013.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABELA MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Oliveira Claros - 

OAB:RO - 3.672

 16. Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos da denúncia, para CONDENAR a acusada 

Isabela Madeiras Ltda, qualificada nos autos, pela prática da infração 

tipificada no artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/1998.IV.Avaliando o 

comportamento da vítima, ressai que ela em nada contribuí para eclosão 

do crime. Assim, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis 

APLICO a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de 

detenção e 10 (dez) dias multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário 

mínimo vigente à época dos fatos (art. 49 do CP).b) Circunstâncias legais: 

atenuantes e agravantes.– Do regime.21. FIXO o regime aberto para 

cumprimento da pena, conforme art. 33, §2°, “c”, do Código Penal 

Brasileiro.IV.I.II – Da substituição da pena privativa de liberdade e da 

suspensão condicional da pena.22. Por preencher o sentenciado os 

requisitos subjetivos e objetivos previstos no art. 44 do Código Penal, 

DEIXO de aplicar o benefício descrito no art. 77, do CP, e SUBSTITUO a 

pena privativa de liberdade aplicada, por uma pena restritiva de direito 

consistente em prestação pecuniária (art. 43, I, do CP), a qual será 

definida pelo juízo da execução.23. No presente caso não cabe a 

aplicação do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, tendo em 

vista que as infrações praticadas pela ré não ocasionaram dano material 

algum.V – Das determinações finais.24. Ante o disposto no art. 804 do 

Código de Processo Penal, deverá o réu pagar as custas e despesas 

processuais, ficando suspenso o pagamento conforme art. 12 da Lei 

1.060/50, se beneficiário da justiça gratuita.25. Transitada em julgado a 

sentença, CUMPRA-SE as demais determinações supra,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 58531 Nr: 1304-06.2014.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILTON LÁZARO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO NAVES DA SILVA - 

OAB:13.663/MT

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido descrito na denúncia, 

para CONDENAR o réu Hilton Martins de Oliveira, qualificado nos autos, 

pela prática do crime descrito art. 129 do Código Penal e quanto ao crime 

de dano, DECLARO extinta a punibilidade do autor do fato, face ao 

decurso do lapso temporal da pretensão punitiva do Estado, sem que a 

mesma fosse exercitada.(...), Assim TORNO DEFINITIVA a pena em 03 

(três) meses de detenção.IX.II – Do regime.34. FIXO o regime aberto para 

cumprimento da pena, conforme art. 33, §2°, “c”, do Código Penal 

Brasileiro.(...), DEIXO de aplicar os benefício do art. 44 do CP. Entretanto, 

muito embora cabível no presente caso a aplicação do benefício 

denominado suspensão condicional da pena (art. 77, CP) consoante 

realidade desta Comarca, benefício para o acusado é permanecer no 

regime aberto/semiaberto, vez que, em razão de aqui não haver casa do 

albergado/colônia agrícola ou industrial, são impostas ao condenado em 

regime aberto ou semiaberto algumas condições como, 

respectivamente:36. As condições são: a) recolher-se diariamente em sua 

residência até as 20h00, dela saindo somente após 5h00 da manhã 

seguinte, dela não podendo sair, salvo para participar de atividades 

religiosas, educacionais e/ou em razão de trabalho, de tudo trazendo 

justificativa/comprovante aos autos;b) não se ausentar da Comarca, sem 

expressa autorização judicial;c) não freqüentar ambientes de reputação 

duvidosa, a exemplo de bares, boates, casas de show’s, casas de jogos 

de azar, zonas do baixo meretrício e similares;d) não se dar ao consumo 

de bebida alcoólica e/ou quaisquer outras drogas;e) não portar armas de 

quaisquer espécies, abstendo-se, obviamente, da prática de 

contravenção penal ou crime;f) não mudar de residência sem prévio aviso 

a este Juízo;g) apresentar-se BIMESTRALMENTE, entre às 17h00 e às 

19h00, na sede da Cadeia Pública desta urbe, para justificar sua atividade 

em folha de controle obrigatoriamente implantada pela Diretoria do 

Ergástulo Público local, devendo já no próximo dia útil a esta solenidade lá 

comparecer(em) com cópia deste termo.”(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 22330 Nr: 250-15.2008.811.0020

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIÁS TORNO E SOLDA Com. e Insdústria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANTÔNIO MENEGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISES BORGES REZENDE 

JUNIOR - OAB:5374/0

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte exequente, para dar andamento ao feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

2. CUMPRA-SE.

Alto Araguaia/MT, 15 de dezembro de 2017.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 68818 Nr: 194-98.2016.811.0020
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURIMAR CORNÉLIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 19. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos descritos na 

denúncia para condenar o réu, Jurimar Cornélio da Silva, prática da 

contravenção penal que se encontra prevista no art. 34 do Decreto-lei nº 

3.688/41 e artigo 330 do Código Penal.IV.I – DA DOSIMETRIA DA PENA.20. 

Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena 

para o crime encontrado.a) Circunstâncias judiciais21. A culpabilidade do 

Réu é normal ao tipo, assim como as circunstâncias do crime. A (s) 

consequência (s) do crime não desfavorece (m) ao Réu, pois próprias do 

crime. A personalidade do Réu não deve ser considerada em seu 

desfavor, pois não foi trazido aos autos característica que o desabone. 

Igualmente, nada desabona a conduta social do Réu, não há registros de 

antecedentes criminais. Os motivos do crime são comuns à espécie. 

Avaliando o comportamento da vítima, ressai que ela em nada contribuí 

para eclosão do crime. Assim, sendo todas as circunstâncias judiciais 

favoráveis APLICO a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 15 (quinze) 

dias de prisão simples pelo crime de desobediência e mais 15 (quinze) 

dias de prisão simples pela pratica de direção perigosa.b) Circunstâncias 

legais: atenuantes e agravantes22. Verifico que não há atenuantes, bem 

como, não se fazem presentes as agravantes previstas no artigo 61 do 

Código Penal.c) Causas de diminuição e aumento 23. Não existem causas 

de diminuição e ou/ aumento a serem consideradas. Assim TORNO 

DEFINITIVA a pena em 30 (trinta) dias de prisão simples.IV.II – Do 

Regime24. FIXO o regime aberto para cumprimento da pena, conforme art. 

33, §2°, “c”, do Código Penal Brasileiro. IV.III – Da Substituição da Pena 

Privativa de Liberdade.25. Por preencher o sentenciado os requisitos 

subjetivos e objetivos previstos no art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a 

pena privativa de liberdade aplicada, por uma pena restritiva de direito 

consistente em prestação pecuniária (art. 43, I, do CP), a qual será 

definida pelo juízo da execução.26.

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO, CNPJ: 

32995755000160. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de 

que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias 

implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 20 de dezembro de 2017

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros

Distribuidor

Autorizado art. 1.205/CNGC

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AMILTON AGOSTINI, Cpf: 22538178991, 

Rg: 1465495-0, brasileiro(a), casado(a), comerciante. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 173,40 (Cento e setenta e tres reais e quarenta 

centavos), no prazo de "Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciais implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial 

, conforme disposto no artigo 612,§ 5° da CNGC-TJMT", contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de @Penalidade.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 06 de dezembro de 2017

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros

Distribuidor

Autorizado art. 1.205/CNGC

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 5105 Nr: 1374-84.1999.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELVÉCIO EZEQUIAS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RENE BARBOUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI SILVESTRI - OAB:2288-A, 

LUDIMILA RODRIGUES - OAB:12503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rose Mirian Pelacani - 

OAB:4.209-A, Valéria F. Bassit Cavalcanti - OAB:4.585-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HELVÉCIO EZEQUIAS RODRIGUES, Cpf: 

10170430944, brasileiro(a), casado(a), empresário. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 126,30 (Cento e vinte e seis reais e trinta 

centavos), no prazo de 05, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias implicará 

na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 25 de outubro de 2017

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 112574 Nr: 3194-45.2016.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AROLDINO JOÃO COTRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABELINA MARTINS COTRIN, ABRAO 

AURELIANO COLTRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 21, consistente em dar o prazo de 90 (noventa) dias 

para a juntada dos documentos.

Decorrido o prazo, intime-se a inventariante para dar prosseguimento no 

feito em 05 (cinco) dias.

Após, imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 7477 Nr: 533-21.2001.811.0008
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABIÁ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. V. G. OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONOIR MIGUEL DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 3.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SABIÁ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

LTDA, CNPJ: 02766488000198. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 161,15 (Cento e sessenta e um reais e quinze 

centavos), no prazo de 05 ( cinco) dias., contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de “Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciais 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à divida ativa ou protesto 

extrajudicial , conforme disposto no artigo 612,§ 5° da CNGC-TJMT”.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 07 de dezembro de 2017

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Distribuidor Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98187 Nr: 585-26.2015.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDGC, IEDGC, RDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT

 Vistos, etc.1) Considerando que o autor é assistida pela Defensoria 

Pública, para resguardar a ampla defesa e o contraditório (art. 72, II, do 

CPC), NOMEIO a Drª. BEATRYS CASTANHEIRA, OAB/MT 22.874, para 

promover a defesa dos interesses do requerido revel preso.2) Tomando 

em conta a natureza da causa, FIXO os honorários da mencionada 

advogada em 04 (quatro) URH.Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 

09/2007/CGJ, o advogado nomeado não para o munus público não caberá 

os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos.Deixo 

consignado os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, para fins 

de conhecimento e advertência à advogado nomeada:No caso de o 

Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir suas 

obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da destituição. 

.Oportunamente, na sentença do presente feito, será determinada a 

expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o valor total e 

corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. 3)ANOTE-SE a presente nomeação no relatório a 

ser encaminhado semestralmente à Corregedoria-Geral da Justiça, nos 

termos do artigo 7º, do referido Provimento.4) INTIME-SE A ADVOGADA 

NOMEADA PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104343 Nr: 4362-19.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRS, KRDS, ERS, SILVANA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

GAZIM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16.545-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5°, § 3, do provimento n° 31/ 2016-CGJ, fica 

devidamente Intimada à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o reconhecimento das custas processuais no importe de R$ 

1.549.58 ( um mil quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito 

centavos ), a que ficou condenado nos termos da r. sentença de folhas. 

Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 774,79 ( setencentos 

e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos), para fins de taxa e 

R$ 774,79 ( setencentos e setenta e quatro reais e setenta e nove 

centavos), para fins de custas, Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link, “ EMISSÃO DE GUIAS ONLINE –PRIMEIRA 

INSTANCIA ”, clicar no item 11 ( Custas e Taxas Finais ou Remanescente), 

preencher os campos com o numero único do processo , o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do fórum.

ADVERTENCIA: O NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciarias implicará na restrição no nome CPF do devedor, junto a 

divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° 

da CNGC TJMT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 111056 Nr: 2352-65.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES 

DE CREDITO, STUDIO Z, CALCENTER CALÇADOS CENTRO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL DA CRUZ DIAS - 

OAB:19538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA SILVA DE SOUZA, Cpf: 

39635597134, Rg: 567.118, Filiação: Raimundo Manoel de Souza e Paulina 

Silva de Souza, data de nascimento: 06/02/1969, brasileiro(a), natural de 

Planaltina-PR, casado(a), biologa, Telefone 6503361 1250. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.235,74 (Um mil e duzentos e trinta e cinco 

reais e setenta e quatro centavos), no prazo de 05, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciarias implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da 

CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 25 de outubro de 2017

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 7061 Nr: 123-60.2001.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON AGOSTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEBRAS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO KREFTA - 

OAB:321-B/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELINA LUCIA DOS 

SANTOS SOUZA - OAB:MT 3493

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AMILTON AGOSTINI, Cpf: 22538178991, 
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Rg: 1465495-0, brasileiro(a), casado(a), comerciante. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 173,40 (Cento e setenta e tres reais e quarenta 

centavos), no prazo de “Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciais implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial 

, conforme disposto no artigo 612,§ 5° da CNGC-TJMT”, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de @Penalidade.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 06 de dezembro de 2017

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Distribuidor Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 13578 Nr: 2890-03.2003.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA DE FATIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLODOALDO CARLOS DE OLIVEIRA, 

Cpf: 53205006100, Rg: 848.114, Filiação: Francisco José de Oliveira e de 

Maria Joaquina Aparecida, data de nascimento: 19/07/1972, brasileiro(a), 

natural de Nova Olimpia-MT, viuvo(a), esciturário usinas itamarati s/a, 

Telefone 3332 - 2154. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), no prazo de 05, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de 

que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias 

implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 25 de outubro de 2017

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 35862 Nr: 2292-73.2008.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandi Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A - NOVA OLIMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALENTINA PONCE 

DEVULSKY MANRIQUE - OAB:3823/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JURANDI RODRIGUES DOS SANTOS, 

Cpf: 61591068134, Rg: 936493, brasileiro(a), casado(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 505,12 (Quinhentos e cinco reais e doze 

centavos), no prazo de 05, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de inscrição do nome na divida ativa..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 24 de outubro de 2017

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35971 Nr: 2416-56.2008.811.0008

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINETE R. DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A - NOVA OLIMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de proceder a intimação da parte autora para que efetue o pagamento das 

taxas e custas processuais abaixo descriminadas no prazo de 05 (cinco) 

dias. O NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciarias implicará na restrição do nome CPF junto a divida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC 

TJMT.

 Calculo das Custas Judiciais

Valor da causa atualizada em 12/06/2017 R$ 8.908,88

Custas Judiciais ..............R$ 376,85

Taxa Judiciária ................R$ 128,27

Total a Pagar....................R$ 505,12

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 35971 Nr: 2416-56.2008.811.0008

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINETE R. DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A - NOVA OLIMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSINETE R. DOS SANTOS, CNPJ: 

05776360000101. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 505,12 (Quinhentos e cinco reais e doze 

centavos), no prazo de 05, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias implicará 

na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 24 de outubro de 2017

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90844 Nr: 1111-27.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DONIZETE REIS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciane Maria Vollmer - 

OAB:14540/MT

 Nos termos do artigo 5°, § 3, do provimento n° 31/ 2016-CGJ, fica 

devidamente Intimada à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 
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(cinco) dias, o reconhecimento das custas processuais no importe de R$ 

546,44 ( quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro 

centavos), a que ficou condenado na sentença prolatada nos autos. Este 

Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 376,85 ( trezentos e 

setenta e seis reais e vinte e dois centavos), para fins de custas e R$ 

169,44 ( cento e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). 

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

EMISSÃO DE GUIAS ONLINE –PRIMEIRA INSTANCIA ”, clicar no item 11 ( 

Custas e Taxas Finais ou Remanescente), preencher os campos com o 

numero único do processo , o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

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

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do fórum.

 ADVERTÊNCIA: O NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciarias implicará na restrição do nome CPF do devedor, junto a 

divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° 

da CNGC TJMT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 95585 Nr: 4924-62.2014.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRASM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Breno de paula - OAB:17.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE RONALDO ARAGÃO SANTOS ME, 

CNPJ: 06167745000126. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.263,22 (Um mil e duzentos e sessenta e tres 

reais e vinte e dois centavos), no prazo de 05 dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de “Fica Vossa Senhoria 

ADVERTIDA que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciais implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à divida 

ativa ou protesto extrajudicial , conforme disposto no artigo 612,§ 5° da 

CNGC-TJMT”.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 30 de novembro de 2017

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Distribuidor Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 104343 Nr: 4362-19.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRS, KRDS, ERS, SILVANA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

GAZIM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16.545-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVANA REIS, Cpf: 04183181151, Rg: 

2023030-3, Filiação: Severina Antonia Pimentel de Oliveira e Raimundo 

Vieira dos Reis, data de nascimento: 14/10/1988, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 65 9973 5115. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.549,58 (Um mil e quinhentos e quarenta e 

nove reais e cinquenta e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias , 

contados da expiração do prazo do deste edital, sob pena de “Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciais implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à divida ativa ou protesto extrajudicial , conforme disposto no 

artigo 612,§ 5° da CNGC-TJMT”.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 07 de dezembro de 2017

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Distribuidor Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 34567 Nr: 880-10.2008.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celio Ricardo Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da República - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:OAB/MT 13.571-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521, HELENISE SESTI REGHELIN - OAB:OAB/RS 57752

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CELIO RICARDO PINHEIRO, Cpf: 

90391039172, Rg: 10550399, brasileiro(a), solteiro(a), ex-excriturário do 

banco do brasil-s/a. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.455,14 (Um mil e quatrocentos e cinquenta e 

cinco reais e quatorze centavos), no prazo de 05 dias., contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de “Fica Vossa Senhoria 

ADVERTIDA que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciais implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à divida 

ativa ou protesto extrajudicial , conforme disposto no artigo 612,§ 5° da 

CNGC-TJMT”.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 30 de novembro de 2017

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Distribuidor Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36154 Nr: 2602-79.2008.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandi Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A - NOVA OLIMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de proceder a intimação da parte autora para que efetue o pagamento das 

taxas e custas processuais abaixo descriminadas no prazo de 05 (cinco) 

dias. O NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciarias implicará na restrição do nome CPF junto a divida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC 

TJMT.

 Calculo das Custas Judiciais

Valor da causa atualizada em 12/06/2017 R$ 7.012,39

Custas Judiciais ..............R$ 376,85

Taxa Judiciária ................R$ 128,27

Total a Pagar....................R$ 505,12

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53399 Nr: 4150-37.2011.811.0008
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ELIEZER FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

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

OAB:12903, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos do artigo 5°, § 3, do provimento n° 31/ 2016-CGJ, fica 

devidamente Intimada à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o reconhecimento das custas processuais no importe de R$ 

567,61( quinhentos e sessenta e sete e sessenta e um centavos ), a que 

ficou condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 376,85 ( trezentos e setenta e seis reais e 

vinte e dois centavos), para fins de custas e R$ 190,76 ( cento e noventa 

reais e setenta e seis sentavos para fins de taxa judiciaria. Fica 

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

EMISSÃO DE GUIAS ONLINE –PRIMEIRA INSTANCIA ”, clicar no item 11 ( 

Custas e Taxas Finais ou Remanescente), preencher os campos com o 

numero único do processo , o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

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

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do fórum.

ADVERTENCIA: O NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciarias implicará na restrição do nome CPF do devedor junto a 

divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° 

da CNGC TJMT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 81971 Nr: 3690-16.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DA CONCEIÇÃO, MARIA SOUZA DA 

CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:MT 13.451, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9.925/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A, MILENA PIRAGINE - OAB:MT 17.210-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BB SEGUROS COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, CNPJ: 28196889000143. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 487,96 (Quatrocentos e oitenta e sete reais e 

noventa e seis centavos), no prazo de 05, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de 

que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias 

implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 09 de novembro de 2017

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Distribuidor Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85506 Nr: 1396-54.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DA COSTA SIMITAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ- CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-A, Marco Andre Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Nos termos do artigo 5°, § 3, do provimento n° 31/ 2016-CGJ, fica 

devidamente Intimada à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o reconhecimento das custas processuais no importe de R$ 

503,14 ( qinhentos e três reias e quatorze centavos), a que ficou 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 ( trezentos e setenta e seis reais e vinte e 

dois centavos), para fins de custas e R$ 126,29 ( cento e vinte e seis 

reias e vinte e nove centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link, “ EMISSÃO DE GUIAS ONLINE –PRIMEIRA 

INSTANCIA ”, clicar no item 11 ( Custas e Taxas Finais ou Remanescente), 

preencher os campos com o numero único do processo , o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do fórum.

Avertência: O NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciarias implicará na restrição do nome (CPF) do devedor, junto a divida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da 

CNGC TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90844 Nr: 1111-27.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DONIZETE REIS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciane Maria Vollmer - 

OAB:14540/MT

 Nos termos do artigo 5°, § 3, do provimento n° 31/ 2016-CGJ, fica 

devidamente Intimada à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o reconhecimento das custas processuais no importe de R$ 

546,44 ( quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro 

centavos), a que ficou condenado na sentença prolatada nos autos. Este 

Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 376,85 ( trezentos e 

setenta e seis reais e vinte e dois centavos), para fins de custas e R$ 

169,44 ( cento e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). 

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

EMISSÃO DE GUIAS ONLINE –PRIMEIRA INSTANCIA ”, clicar no item 11 ( 

Custas e Taxas Finais ou Remanescente), preencher os campos com o 

numero único do processo , o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

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

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do fórum.

 ADVERTÊNCIA: O NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciarias implicará na restrição do nome CPF do devedor, junto a 

divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° 

da CNGC TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98187 Nr: 585-26.2015.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDGC, IEDGC, RDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT

 Vistos etc.

1. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 155, II).

2. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do 

artigo 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50.

3. Arbitro alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo 
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vigente, devidos a partir da citação.

4. Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para realização de audiência de mediação, a ser designada pela 

mediadora.

5. Cite-se o réu e intime-se a autora a fim de que compareçam à audiência, 

importando a ausência desta em extinção e arquivamento do processo e a 

daquele em confissão e revelia. Consignando ainda que, não havendo 

conciliação entre as partes, poderá o requerido contestar, prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, 

conforme as advertências legais (artigos. 285 e 319 do CPC).

6. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 104343 Nr: 4362-19.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRS, KRDS, ERS, SILVANA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

GAZIM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16.545-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVANA REIS, Cpf: 04183181151, Rg: 

2023030-3, Filiação: Severina Antonia Pimentel de Oliveira e Raimundo 

Vieira dos Reis, data de nascimento: 14/10/1988, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 65 9973 5115. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.549,58 (Um mil e quinhentos e quarenta e 

nove reais e cinquenta e oito centavos), no prazo de 05, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciarias implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da 

CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 25 de outubro de 2017

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 107861 Nr: 451-62.2016.811.0008

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHA RAMOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA PATRIOTA DE HOLANDA - 

OAB:25819-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE OLIVEIRA 

AMADOR - OAB:13423-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar o 

que de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109678 Nr: 1534-16.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONILSON PEREIRA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/MT

 Nos termos do artigo 5°, § 3, do provimento n° 31/ 2016-CGJ, fica 

devidamente Intimada à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o reconhecimento das custas processuais no importe de R$ 

345,72, ficou condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link, “ EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE –PRIMEIRA INSTANCIA ”, clicar no item 11 ( Custas e Taxas Finais 

ou Remanescente), preencher os campos com o numero único do 

processo , o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

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

guia (paga) no protocolo geral do fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115086 Nr: 4802-78.2016.811.0008

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZIDORO PEDERIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO FRANCO PEDERIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL DA CRUZ DIAS - 

OAB:19538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5°, § 3, do provimento n° 31/ 2016-CGJ, fica 

devidamente Intimada à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o reconhecimento das custas processuais no importe de R$ 

503,24 ( quinhentos e três reais e vinte e quatro centavos ), a que ficou 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 ( trezentos e setenta e seis reais e vinte e 

dois centavos), para fins de custas e 126,39 ( cento e vinte e seis e trinta 

e nove) fins de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link, “ EMISSÃO DE GUIAS ONLINE –PRIMEIRA INSTANCIA 

”, clicar no item 11 ( Custas e Taxas Finais ou Remanescente), preencher 

os campos com o numero único do processo , o CPF do pagante. Clicar no 

item custas incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. 

O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do fórum.

 O NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias 

implicará na restrição denome CPF do devedor junto a divida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC 

TJMT.

 Calculo das Custas Judiciais

 Custas Judiciais R$ 376,85

Taxa Judiciaria R$ 126,39

Total R$ 503,24

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 115086 Nr: 4802-78.2016.811.0008

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZIDORO PEDERIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO FRANCO PEDERIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL DA CRUZ DIAS - 

OAB:19538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IZIDORO PEDERIVA, Cpf: 13789058149, 

Rg: 0.152.740-1, Filiação: Angelo Pederiva e Ana Bertalha, data de 

nascimento: 20/04/1946, brasileiro(a), natural de Piacatu-SP, casado(a), 

aposentado, Telefone 65-9907-2317. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 503,24 (Quinhentos e tres reais e vinte e quatro 

centavos), no prazo de 05, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias implicará 

na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 25 de outubro de 2017

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115432 Nr: 5016-69.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALVES DAUFENBACL - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5°, § 3, do provimento n° 31/ 2016-CGJ, fica 

devidamente Intimada à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o reconhecimento das custas processuais no importe de R$ 

1.352,76 ( um mil trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e seis 

centavos ), a que ficou condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 676,38 ( seiscento e setenta e 

seis reais e trinta e oito centavos), para fins de taxa e 676,38 ( seiscento 

e setenta e seis reais e trinta e oito centavos), para fins de custas, 

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

EMISSÃO DE GUIAS ONLINE –PRIMEIRA INSTANCIA ”, clicar no item 11 ( 

Custas e Taxas Finais ou Remanescente), preencher os campos com o 

numero único do processo , o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

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

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do fórum

ADVERTENCIA: O NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciarias implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto a 

divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° 

da CNGC TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 125704 Nr: 4033-36.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA LUCINEIA LOPES BELIZARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17550/O, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para tomar conhecimento do agendamento da 

perícia, a qual será realizada no dia 31/01/2018, às 9h30min., no Edifício 

do Fórum da Comarca de Barra do Bugres/MT., nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131965 Nr: 7674-32.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMA SILVA PEREIRA DA CRUZ BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATRIZ NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SP 

PBA/SUPER - (16) 3106-9706, SCPC - BOA VISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE MARTINS FONTES - 

OAB:11423-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

É ônus de quem demandar em juízo instruir a inicial com todos os 

documentos pertinentes para analise de seu pedido, bem como para 

comprovação de suas alegações (art. 320, CPC).

 No caso dos autos, pretende a parte autora a citação por edital da parte 

requerida SP PBA/SUPER – (16) 3106-9706, pois alega desconhecer seu 

paradeiro.

Com efeito, sabe-se que a citação por edital é medida de ultima ratio, 

sendo assim, INTIME-SE a autora para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova a emenda da petição inicial, fornecendo os dados necessários 

da parte requerida, como o número de inscrição no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, endereço comercial e endereço eletrônico, nos termos do 

art. 319, inc. II do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 

321 e art. 330, do CPC).

 Devidamente comprovada nos autos à realização das diligências e, 

mesmo assim, restando infrutífera a localização da parte, poderá a autora 

requerer a este Juízo diligências na tentativa de localização da requerida 

(art. 319, § 1º, do CPC).

 Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 18 de dezembro de 2017.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132221 Nr: 7815-51.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVAL LUIZ BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para tomar conhecimento do agendamento da 

perícia, a qual será realizada no dia 31/01/2018, às 9h45min., no Edifício 

do Fórum da Comarca de Barra do Bugres/MT., nada mais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 82605 Nr: 4327-64.2012.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDS, JVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE ILTON DOS SANTOS, Filiação: 

Marina Regina dos Santos e João Vieira dos Santos, data de nascimento: 

15/07/1983, brasileiro(a), natural de Joaquim Gomes-AL. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 506,73 (Quinhentos e seis reais e setenta e 

tres centavos), no prazo de 05, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias implicará 

na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 25 de outubro de 2017

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86363 Nr: 2160-40.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO BITAR FILHO - 

OAB:22529/O, JOÃO PAULO VINHA BITTAR - OAB:14.370/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em relação ao protesto contra a alienação de bens, é necessário que o 

exequente aponte a matrícula sobre a qual quer que recaia o gravame e 

que este seja do executado, não se podendo fazer um protesto genérico. 

Desta forma, indefiro o pedido.Quanto a alegação de fraude à execução, é 

forçoso reconhecer que este ato requisita prévia averbação da notícia da 

execução, registro da penhora anterior à alienação ou prova de ausência 

da boa-fé do adquirente que sem aquelas providências é presumida, 

conforme se vê da súmula 375 do STJ, o que não se vê nos autos 

vertentes, de modo que não se pode acolher o requerimento e por 

consequência, qualquer constrição. Ademais, tal requerimento já foi 

decidido às fls. 64/65, sem interposição de recurso, tornando-se matéria 

preclusa.Não procede outrossim, o pedido de penhora do imóvel localizado 

na Av. Marechal Rondon, nº 1.025, centro desta urbe, tendo em vista que 

o imóvel era pertencente à Zenilda Weber, não havendo nenhuma prova 

que tal imóvel pertencia à executada. Ademais, o procedimento da 

execução forçada não comporta dilação probatória conforme requer o 

exequente. Conforme se vê da certidão do oficial de justiça às fls. 103, e 

corroborando esta afirmativa, o Sr. Leandro Pereira Batista, narra que 

somente adquiriu o fundo de comércio da executada, sendo que os 

alugueis eram pagos diretamente à proprietária Zenilda Weber.Por outro 

lado, considerando que a tentativa de bloqueio de valores foi realizada no 

ano de 2013, autorizo que seja realizada nova busca, por meio do 

BACENJUD.Se a penhora online for realizada integralmente com sucesso, 

intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou em não possuindo 

pessoalmente, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, 

sobre a penhora (artigo 854, § 2º, do CPC).Defiro ainda a EXPEDIÇÃO DE 

CERTIDÃO de crédito ao exequente para fins de protesto.Proceda com a 

atualização dos advogados da parte exequente no sistema.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Barra do Bugres/MT, 27 de outubro 2017.SILVIO 

MENDONÇA RIBEIRO FILHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115086 Nr: 4802-78.2016.811.0008

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZIDORO PEDERIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO FRANCO PEDERIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL DA CRUZ DIAS - 

OAB:19538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5°, § 3, do provimento n° 31/ 2016-CGJ, fica 

devidamente Intimada à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o reconhecimento das custas processuais no importe de R$ 

503,24 ( quinhentos e três reais e vinte e quatro centavos ), a que ficou 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 376,85 ( trezentos e setenta e seis reais e vinte e 

dois centavos), para fins de custas e 126,39 ( cento e vinte e seis e trinta 

e nove) fins de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link, “ EMISSÃO DE GUIAS ONLINE –PRIMEIRA INSTANCIA 

”, clicar no item 11 ( Custas e Taxas Finais ou Remanescente), preencher 

os campos com o numero único do processo , o CPF do pagante. Clicar no 

item custas incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. 

O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do fórum.

 O NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias 

implicará na restrição denome CPF do devedor junto a divida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC 

TJMT.

 Calculo das Custas Judiciais

 Custas Judiciais R$ 376,85

Taxa Judiciaria R$ 126,39

Total R$ 503,24

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 127775 Nr: 5241-55.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MARIA DA SILVA FREITAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para tomar conhecimento do agendamento da 

perícia, a qual será realizada no dia 31/08/2018, às 9h15min, no Edifício do 

Fórum da Comarca de Barra do Bugres/MT. , referente ao presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80792 Nr: 2428-31.2012.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINÉIA FERREIRA DA SILVA, EIKO YOSHIKAWA 

NAKAMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO NAKAMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MISSAE OKURA DE 

OLIVEIRA - OAB:340995, CRISTIAN RODRIGO RICALDI LOPES 

RODRIGUES ALVES - OAB:187.093/SP, LEDJANE ZANDONADI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, por não ser o inventário a via adequada para o 

debate de questões de alta indagação, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso IV do CPC.Revogo a 

decisão de fls. 14 onde foi nomeada a autora como inventariante.Sem 

custas ou honorários advocatícios, tendo em vista que concedo à parte 

autora os benefícios da justiça gratuita.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Barra do Bugres – (MT), 08 de novembro de 2017.Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 47943 Nr: 4103-97.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA BOM PASTOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para proceder o 

depósito dos honorarios do perito, conforme r. despacho:Tendo em vista a 

certidão de fls. 188, destituo o perito nomeado às fls. 169/170, e nomeio 

para a realização da perícia a empresa Real Brasil Consultoria Ltda., na 

pessoa de seu procurador legal, com endereço na Av. Rubens de 

Mendonça, nº 1856, sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP: 

78.050-000, fone/fax: (65) 4052-9929/3052-7636, nos termos do artigo 

466, c.c. 366 do CPC.Intime-se a empresa para que indique o nome do 

perito, apresente proposta de honorários e o tempo provável para que 

possa apresentar o laudo.Intimem-se as partes para que se manifestem 

sobre a proposta de honorários, no prazo de cinco dias.Havendo 

concordância, intimem-se as partes para que realizem o depósito dos 

honorários em Juízo, sendo rateado em 50% para cada parte, conforme 

deliberação de fls. 170.Proceda-se a intimação das partes para que, caso 

queiram, apresentem quesitos e indiquem assistente técnico no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, do Código de Processo Civil).Estabeleço 

prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo pericial, após a sua 

realização.Após intime-se as partes para se manifestarem, 

sucessivamente, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 83245 Nr: 124-25.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 207 de 1071



 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 80991 Nr: 2637-97.2012.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINACEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a certidao do senhor Oficial de Justiça, em 10 (dez) dias; E R T I D Ã 

O

 Certifico e dou fé, que em cumprimento ao r. mandado do MM Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível, dirigi-me por diversas vezes em dias alternados 

ao endereço mencionado, na cidade de Denise e comarca e assim sendo, 

Deixei de Proceder a Apreensão do Veículo Descrito no Mandado, em 

virtude de não encontrá-lo, e também por não existir o número indicado 

naquela rua e a pessoa executada não ser conhecido pelos moradores. 

Razão pela qual devolvo o presente mandado na central de mandados

Barra do Bugres - MT., 28 de novembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83014 Nr: 4749-39.2012.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÃNIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Execução Provisória de Alimentos movida por 

ELISANGELA ARRUDA DA SILVA em desfavor de JOSÉ CARLOS 

FERENCINI FILHO.DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifico que a 

presente execução é provisória e com isto, deve tramitar em apenso ao 

processo principal, nos exatos termos do artigo 531, §1º do CPC. Desta 

forma, assiste razão à exequente, não só pelo fato de que o acessório 

segue o principal, como também, a alimentando reside na Comarca onde 

este processo tramita. De mais a mais, qualquer decisão proferida no 

processo principal pode repercutir no processo de execução provisória, 

de sorte que devem ser apensados.No caso vertente, a manifestação de 

fls. 133/134 traz a informação de que a exequente atualmente está 

residindo em foro diverso desta comarca, informação esta ratificada em 

audiência.Perceba-se que o processo principal, a ação de alimentos de 

código 54551, que tramitava neste juízo, foi remetida à Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, acolhendo-se justamente o pedido da exequente, sob o 

mesmo fundamento.Nesses casos, há que se reconhecer a possibilidade 

de modificação da competência, com vistas à facilitação do acesso à 

Justiça por parte do alimentando. Ressalte-se que a própria natureza da 

prestação exigida, com destacada índole social, autoriza a relativização da 

regra da perpetuatio jurisdictionis, sobretudo quando envolve interesse de 

menor .Quanto ao pedido de prisão, levando em conta a necessidade de 

reunião de processos e análise conjunta, entendo que deve ser apreciado 

pelo juízo competente.Por tais considerações, tendo em vista que a 

exequente reside atualmente noutra Comarca, DECLINO da competência 

em favor do Juízo da Comarca de Campo Novo do Parecis - MT. Ciência ao 

Ministério Público.Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Barra do Bugres - MT, 18 de dezembro de 2017.Silvio Mendonça Ribeiro 

FilhoJuiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001169-08.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON DE CAMARGO BARRETO MEDRADO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANIBAL ILARIO DOS SANTOS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES SENTENÇA Numero do Processo: 

1001169-08.2017.8.11.0008 IMPETRANTE: ALYSSON DE CAMARGO 

BARRETO MEDRADO IMPETRADO: JOSE ANIBAL ILARIO DOS SANTOS 

Vistos… Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

ALYSSON DE CAMARGO BARRETO MEDRADO contra ato do 

Excelentíssimo Prefeito Municipal da Cidade de Denise/MT, JOSÉ ANIBAL 

ILARIO DOS SANTOS (qualificados na proemial). Busca o impetrante, por 

intermédio da presente ação mandamental, em síntese, a sua nomeação 

em caráter efetivo, para integrar o quadro permanente da Administração 

Pública do Município de Denise-MT, para o cargo de Gestor dos Sistemas 

de Informática. Alega na exordial que, na data de 31/05/2015, o impetrante 

participou de concurso público de provas promovido pela Prefeitura do 

município ora impetrado, de modo que veio a ser aprovado em 1º lugar 

para a única vaga ofertada no cargo de Gestor de Sistemas de 

Informática, conforme Decreto nº 009/2015, de 15/07/2015, o qual versa 

sobre a homologação do referido concurso público. Conforme previsto no 

edital do certame, o concurso teria a validade de 2 (dois) anos, podendo 

ser prorrogado uma vez, por igual período (item 9.1 do edital anexo). 

Ocorre que, o prazo para o impetrante ser chamado se encerrou no dia 

16/07/2017 (dois anos) após a homologação, sem que houvesse a 

prorrogação do concurso. Em que pese o impetrante ter sido aprovado em 

primeiro lugar para a vaga de Gestor de Sistemas de Informática, e mesmo 

havendo no edital a previsão de 1 (uma) vaga para o cargo, o impetrante 

não foi nomeado. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento e DECIDO. Assim dispõe o art. 5º, LXIX, da Constituição 

Federal, in verbis: “LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’ ou 

‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder 

for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público.” Busca o impetrante por essa via, obter a 

concessão de nomeação em caráter efetivo, para integrar o quadro 

permanente da Administração Pública do Município de Denise-MT, no cargo 

de Gestor dos Sistemas de Informática, eis que fora aprovado em 1º lugar 

para a única vaga ofertada, conforme Decreto nº 009/2015, de 

15/07/2015, o qual versa sobre a homologação do aludido concurso 

público. Da análise dos fatos e da documentação acostada pelo 

Impetrante, a Prefeitura Municipal de Denise, Estado de Mato Grosso, por 

meio do Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público, 

tornou público as inscrições para o Concurso Público de Provas para o 

ingresso em seu quadro permanente de pessoal, para os cargos 

constantes no edital nº 001/2015, nos termos do que preceituam o art. 37, 

II, da Constituição Federal, e Lei Municipal nº 716/2014. No regular curso 

do certame, o impetrante obteve êxito em ser aprovado em 1º lugar para 

exercer o cargo de Gestor dos Sistemas de Informática, conforme nota de 

Divulgação de Classificação Geral e Homologação do Concurso 001/2015, 

publicado em 16 de Julho de 2015, com prazo de validade de 02 (dois) 

anos, contados a partir de sua homologação, nos termos do item 9. 9.1. 

Ademais, pode-se notar pelos argumentos expedidos na peça 

mandamental, que o prazo para o impetrante ser chamado se encerrou no 

dia 16/07/2017 (dois anos) após a homologação, sem que houvesse a 

prorrogação do concurso. Pois bem. É certo que o marco inicial de cento e 

vinte dias para requerer mandado de segurança começa a fluir a partir da 

ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Tal prazo é de decadência do 

direito à impetração, pelo que, iniciado, não se interrompe e nem se 

suspende, uma vez contado, a partir da data em que o ato torna-se 

operante e exequível, isto é, a partir do momento em que se torna apto a 

produzir a lesão. No caso dos autos, verifico que o presente Mandado de 

Segurança foi distribuído em 29 de novembro de 2017, portanto, quando já 

decorridos mais de 120 (cento) dias da ciência do ato ora indicado como 

ilegal. Haja vista, que por se tratar de Ato Municipal, apontada como lesiva 

ao seu direito líquido e certo, seu prazo decadencial teve início depois de 
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02 (dois) anos da publicação no diário oficial, ou seja, no dia posterior à 

publicação da referida Divulgação da Classificação Geral para 

Homologação mais o prazo de duração do certame, ocorrendo, a 

publicação final em 15/07/2015 e o encerramento para a verificação da 

lesão do direito perseguido em 16/07/2015. Assim, verificado, portanto, o 

transcurso do prazo decadencial de 120 (cento) dias, nos termos do art. 

23 da Lei nº 12.016/2009. o processo deve ser extinto, nos moldes do art. 

485, IV do Código de Processo Civil. A propósito, sobre o tema, confira a 

seguir, o entendimento do nosso Tribunal: MANDADO DE SEGURANÇA 

INDIVIDUAL Nº 25506/2003 - CLASSE II – 11 COMARCA CAPITAL Partes: 

REQUERENTE(S): SOADEMIR PIZZATTO REQUERIDO(S): EXMO. SR. 

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E EXMO. SR. 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. Número do Protocolo: 

25506/2003 Data de Julgamento: 11/12/2003 Ementa: MANDADO DE 

SEGURANÇA INDIVIDUAL - DECADÊNCIA - OCORRÊNCIA - PRELIMINAR 

ACOLHIDA - IMPETRANTE DECLARADO CARECEDOR DA AÇÃO. 

Opera-se a decadência se o mandamus foi impetrado além do prazo de 

120 (cento e vinte) dias previsto no art 18 da Lei 1.533/51. TRIBUNAL 

PLENO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - CLASSE II - 11 - Nº 

12926/2002 – CAPITAL Relator: EXMO. SR. DES. BENEDITO PEREIRA DO 

NASCIMENTO Partes: REQUERENTE - TEREZA CRISTINA MAGALHÃES E 

SILVA REQUERIDOS - EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE 

ADMINISTRAÇÃO E EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO TJ Ementa: PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - 

SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - ATO DE ENQUADRAMENTO - 

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA - ACOLHIMENTO - SEGURANÇA NÃO 

CONHECIDA A impetração do mandamus, após a decorrência de 120 dias, 

abre ensejo ao reconhecimento da decadência. TRIBUNAL PLENO 

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - CLASSE II - 11 - Nº 2.987 - 

CAPITAL Relator: EXMO. SR. DES. BENEDITO PEREIRA DO NASCIMENTO 

Partes: REQUERENTE - JOÃO APARECIDO NICOLINI REQUERIDO - EXMO. 

SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA TJ. Ementa: MANDADO DE 

SEGURANÇA - ICMS - DECADÊNCIA - OCORRÊNCIA - SEGURANÇA NÃO 

CONHECIDA. O mesmo entendimento foi consolidado do Superior Tribunal 

de Justiça, vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSOPÚBLICO. PRETERIÇÃO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL. MARCOINICIAL. 1. A 

fluência do prazo decadencial, no mandado de segurança, tem início na 

data em que o interessado tiver ciência inequívoca da pretensa lesão ao 

seu direito. Precedente: AgRg no REsp-872.910,Ministro Gilson Dipp, DJ de 

18.12.06.2. In casu, o impetrante teve ciência inequívoca da lesão ao seu 

direito de não ser preterido em concurso público na data da publicação no 

Diário Oficial da nomeação de candidata piorclassificada.3. Agravo 

regimental improvido. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. 

INEXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE 

FORMAÇÃO. LIMITE DE IDADE PREVISTO NO EDITAL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. 1. Controvérsia 

dirimida na instância de origem de forma clara e fundamentada, não sendo 

possível conhecer-se do recurso especial por violação ao artigo art. 535, 

II, do Código de Processo Civil. 2. A jurisprudência do STJ, após oscilação, 

consolidou-se no sentido de contar o prazo decadencial a partir da ciência 

do ato concreto que lesiona o impetrante. 3. Recurso especial 

parcialmente conhecido e não provido. REsp 1368735 MS 2013/0039187-9 

Orgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Publicação DJe 29/05/2013 

Julgamento 21 de Maio de 2013 Relator Ministra ELIANA CALMON. EX 

EXPOSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, reconheço ex offício a 

ocorrência da Decadência para a impetração do writ e, por conseguinte, 

Julgo Extinto o Processo Com Resolução do Mérito nos termos do artigo 

487, inc. II, do Código de Processo Civil. Transitada esta em julgado, 

arquive-se o processo, com as baixas e anotações de estilo. Sem custas 

e honorários. P.I. Cumpra-se. Barra do Bugres-MT, 07 de dezembro de 

2017. Arom Olímpio Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 49057 Nr: 681-80.2011.811.0008

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFINA ALVES DE JESUS KLUSKOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORALICE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSEFINA ALVES DE JESUS 

KLUSKOVSKI, Cpf: 48184713134, Rg: 247 262, Filiação: Teodoro Estevão 

de Jesus e de Maria Alves de Jesus, data de nascimento: 24/06/1953, 

brasileiro(a), natural de Ribeirópolis-SE, viuvo(a), do lar. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 843,89 (Oitocentos e quarenta e tres reais e 

oitenta e nove centavos), no prazo de 05, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de 

que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias 

implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 26 de outubro de 2017

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131919 Nr: 7650-04.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL NILDO DE SOUZA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

 Trata-se de Medida Cautelar de Busca e Apreensão com pedido de 

liminar, requerida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em 

face de RAFAEL NILDO DE SOUZA MONTEIRO, (qualificados nos autos) 

em razão do inadimplemento das obrigações contratuais garantidas 

mediante alienação fiduciária pactuadas nos termos do contrato de fls. 

30/33.

Alega que a parte requerida realizou um contrato de financiamento nº 

0102743760, com cláusula de alienação fiduciária, para que o mesmo 

adquirisse o seguinte bem móvel: 01 (UM) VEÍCULO, MARCA: 

VOLKSWAGEM, MODELO: VOYAGE G5, FLEX COMFORTILINE, 1.6, 8V, 

A/G, 4P, ANO: 2010/2010, COR: PRATA, PLACA: JYR6812, CHASSI: 

9BWDB05U3AT203686, RENAVAM: 193958511.

Relata o autor, que a parte requerida deixou de pagar as parcelas com 

vencimento em 20/06/2017, incorrendo em mora nas demais parcelas no 

valor total de R$ 24.512,47 (vinte e quatro mil quinhentos e doze reais e 

quarenta e sete centavos.).

A inicial de fls. 05/07, veio instruída com os documentos de fls. 08/41, que 

comprovam a mora e inadimplemento do requerido, nos conformes do 

artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69, uma vez que dispõe este artigo a 

necessidade da devida comprovação do inadimplemento/mora, o que 

somente se efetiva mediante a devida notificação e/ou protesto, conforme 

fls. 35.

Nesse sentido:

“Não basta a mora; é essencial a comunicação, tal como estabelecida no 

art. 2º (RTJ 102/682, JTA 96/74), devendo a inicial ser obrigatoriamente 

instruída, sob pena de indeferimento, com a prova acima exigida (JTA 

61/28)”.

 Preenchidos os requisitos legais, CONCEDO A LIMINAR postulada e 

determino a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente descrito 

na inicial.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo no mesmo ato, o Sr. 

Oficial de Justiça proceder a citação do requerido para, querendo, em 15 

dias, contestar a ação, ou requerer a purgação da mora (art. 3º, § 1°, do 
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Decreto-Lei 911/69, com redação da Lei nº 10.931/2004).

Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do artigo 212 do CPC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 92525 Nr: 2537-74.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAÉRCIO PEREIRA VUNJÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BERNARDO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX DE LAURA DALTRO DE 

SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAÉRCIO PEREIRA VUNJÃO, Cpf: 

45997942104, Rg: 398030, brasileiro(a), casado(a), professor, Telefone 

3361 2824. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 503,58 (Quinhentos e tres reais e cinquenta e 

oito centavos), no prazo de 05, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias implicará 

na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 26 de outubro de 2017

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 107024 Nr: 6148-98.2015.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA ROCHA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO SILVA DO VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALESSANDRO SILVA DO VALE, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 502,86 (Quinhentos e dois reais e oitenta e seis 

centavos), no prazo de 05, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias implicará 

na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 26 de outubro de 2017

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 107696 Nr: 357-17.2016.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM GRAGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SOARES MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO SOARES MEDEIROS, 

Filiação: Amalia Soares Medeiros e Jonas Gomes Alencar, data de 

nascimento: 26/01/1941, brasileiro(a), natural de Joaseiro-CE, casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 502,86 (Quinhentos e dois reais e oitenta e seis 

centavos), no prazo de 05, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias implicará 

na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 26 de outubro de 2017

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 108537 Nr: 881-14.2016.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Gomes Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIO GOMES NETO, Cpf: 32240988487, 

Rg: 06314716, natural de Nova Olímpia-MT, casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 555,98 (Quinhentos e cinquenta e cinco reais e 

noventa e oito centavos), no prazo de 15, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de 

que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias 

implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 26 de outubro de 2017

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132167 Nr: 7780-91.2017.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE BEZERRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO BRAZ AGRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.
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 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 22 de Março de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52926 Nr: 3679-21.2011.811.0008

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EADS, EADGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDB, CSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557, RAONNY ALVES DE SANTANA - OAB:22158/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS SILVA DOS SANTOS, Filiação: 

Raimundo Carlos Mendes dos Santos e de Nilza da Silva, brasileiro(a), 

natural de Santos-SP. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: 29. Diante do exposto e atendendo a tudo mais que dos autos 

consta, em conformidade com o parecer ministerial JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na exordial, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para conceder a ADOÇÃO da menor DAFNY RAFAELA 

BONFIM SANTOS aos postulantes ENILDO ALVES DE SANTANA e ELZA 

ALVES DA GUIA SANTANA, e destituo, por consequência, o poder familiar 

dos pais biológicos.30. Cancele-se o registro original, em conformidade ao 

preceituado no § 2° do art. 47, do ECA, e proceda-se um novo.31. 

Decorrido o prazo recursal, expeça-se mandado de averbação da 

presente no Serviço Notarial de Pessoas Naturais desta Comarca, 

comunicando que não poderão ser fornecidas certidões sobre quaisquer 

atos desta ação, salvo por determinação judicial, ex vi, do art. 47, § 3° e § 

4°, da Lei n.° 8.069/90. Deverá constar do mandado o nome do adotante e 

de seus pais.32. Sem condenação em custas e sem condenação em 

verba honorária (art. 141, § 2°, do ECA).33. Notifique-se o representante 

do Ministério Público.34. Após, não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.P.R.I.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROSANA GIMENEZ 

GATTO SANSÃO, digitei.

Barra do Bugres, 19 de dezembro de 2017

Edmilson Parreira Polegati Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 108734 Nr: 994-65.2016.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LECF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAUJO 

OAB/MT 19362- CPF 012.934.811-22 - OAB:19.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 6539

 13. Diante do exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

julgo, por sentença parcial de mérito, na forma do art. 356, II c/c art. 487, I, 

do Estatuto Processual Civil e, nos termos da art. 226, §6º, da Constituição 

Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº. 66/2010, bem 

como do art. 1.580, § 2º, do Código Civil, decreto o divórcio direto 

requerido por Rosana Pereira Alecrim Figueiredo e Lauro Everson 

Casasus Figueiredo.14. Voltará o cônjuge virago a usar o nome de 

solteira, ou seja, Rosana Pereira Alecrim.15. Oficie-se ao Titular do 

Cartório de Registro Civil competente, expedindo-se os mandados de 

inscrição e averbação.16. Tendo em vista a discordância quanto à partilha 

de bens e alimentos, bem como considerando que a nova lei processual 

civil prima pela cooperação entre as partes para a solução amigável da 

demanda, determino o encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca para novo 

agendamento de audiência.17. Deverá constar no mandado de intimação, 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC).18. Expeça-se o necessário.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132102 Nr: 7747-04.2017.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALDO BICUDO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 26 de Fevereiro de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132148 Nr: 7769-62.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SAVAM, VIOLERTA MARIA BUSIQUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO CARDOSO MONTEIRO, J A C DE 

LIMA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - 

OAB:21474/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 26 de Fevereiro de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 53940 Nr: 143-65.2012.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE JOÃO BERNARDES, IVETE DE BARROS 

BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da certidão retro, intime pessoalmente o autor para dar 

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

da ação nos termos do art. 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 85896 Nr: 1697-98.2013.811.0008
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE PEREIRA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT/8184-A

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

que apresente as contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 48249 Nr: 77-22.2011.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DA SILVA PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da advogada da parte autora de decisão de fls. 120, 

onde concedeu prozo de 60(sessenta ) dias para juntada do indeferimento 

adminstrativo aos autos, sendo que esse prazo já venceu. , e ate o 

presente momento não apresentou qualquer manifestação. Nada Mais.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81212 Nr: 2879-56.2012.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KACIO JUNIOR ALVES TORRES, ADILCIO 

PEREIRA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881, APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - 

OAB:3881/O, Lussivaldo Fernandes de Souza - OAB:10186

 Autos: 2879-56.2012.811.0008 - Código: 81212.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Não havendo os réus KÁCIO JUNIOR ALVES TORRES E ADILCIO 

PEREIRA TORRES alegado preliminar, e inocorrente qualquer das 

hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, designa-se audiência 

de instrução e julgamento para o dia 24 de outubro de 2018 às 14 horas, 

data única disponível.

II – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas , bem como os acusados .

III – Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

IV – Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

 Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Barra do Bugres/MT, 18/dezembro/2017.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-42.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ANASTACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte exequente 

da decisão - ID do documento 11124418. ”... INTIME-SE o exequente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se quanto ao 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção (art. 485, III, do 

CPC)..........”O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000590-60.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA DE FATIMA FERNANDES SILVA ODA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OPOLSKI OAB - SP339934 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA DE MATOS SILVA OAB - BA50536-O (ADVOGADO)

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406 (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença - ID do documento 11181277. “,,,JULGO PROCEDENTE o pedido 

inaugural, para ratificar a liminar deferida, e CONDENAR a reclamada a 

pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título 

de indenização por danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido 

de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a 

inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 276,16 (duzentos e setenta e 

seis reais e dezesseis centavos) e R$ 4.715,39 (quatro mil setecentos e 

quinze reais e trinta e nove centavos), discutidos nos autos. DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, bem como a baixa no protesto, com relação ao débito discutido 

neste feito. ......”O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-03.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO ALVARENGA MIRANDA OAB - SP261061 (ADVOGADO)

KLAUS GIACOBBO RIFFEL OAB - RS0075938A (ADVOGADO)

LEONARDO REICH OAB - RS67386 (ADVOGADO)

NIVAL MARTINS SILVA JUNIOR OAB - SP256051 (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO BARRA DO BUGRES, 19 de dezembro de 

2017. Senhor(a) IVONETE PEDRO DA SILVA, brasileira, solteira, do lar, 

portadora do RG n.º 1536290-6 SSP/MT, inscrita no CPF 902.826.634-87, 

nascida em 10/01/1957, natural de Barreiros/PE, filha de Odete Pedro da 

Silva, residente e domiciliada na Rua 30, nº 361 s ,Bairro Jardim das 

Oliveiras, Nova Olímpia-MT, CEP 78370-000. Advogado do(a) 

REQUERENTE: LEANDRO GOMES DALLAZEM - MT23411/O-O A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO 

BUGRES Data: 02/04/2018 Hora: 13:40, no endereço ao final indicado. 

Processo: 1000652-03.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: IVONETE PEDRO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA ME e outros ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, DARALAYNE LIMA RONDON Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-23.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CORDEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do 

artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-30.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DIONISIO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do 

artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-86.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LUIZ PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB - MT0008962A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora, para 

no prazo de 10 (dez) dias apresentar as contra razões do recurso 

apresentado aos autos. O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat. 4419. .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-44.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILCO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do 

artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000660-77.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do 

artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000571-54.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA OLIVEIRA FILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA OAB - MT0015703A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do 

artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-68.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINO PINTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do 

artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-29.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ALVES MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do 

artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-82.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO SOUSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do 

artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000722-20.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do 

artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-71.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA TIARA HERCULANO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do 

artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-11.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SIVAL JESUS GOMES DE SOUZA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406 (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do 

artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-21.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALTER DA SILVA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do 

artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000705-81.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE SOUZA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do 

artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000544-71.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LUCIANA EHLE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB - MT0008962A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONEXÃO TURISMO MT -AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/O (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT0014522A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do 

artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-49.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA RODRIGUES MONCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença - ID do documento 11181350. “,,, Com fulcro no art. 487, inciso I 

do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural, para ratificar a liminar 

deferida, e para CONDENAR ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de danos morais corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

da presente data acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, contados da data da citação e a pagar ao Reclamante a quantia de 

R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir do efetivo desembolso/dano acrescidos de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação. . . ......”O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-43.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ARARI DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406 (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença - ID do documento 11181266 “... com fulcro no art. 487, inciso I 

do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural, para CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, o valor arbitrado deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde 

o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 132,00 (cento e 

tinta e dois reais), discutido nos autos; DETERMINO a exclusão definitiva 

do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, bem como a 

baixa no protesto, com relação ao débito discutido neste feito.......”O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-50.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDIANE ELIZA BAGGIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE UMENO OAB - MT23377/O (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença - ID do documento 11181379”... IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. .......”O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-79.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roney Marcos Ferreira OAB - MT10316/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

decisão - ID do documento 11122466. ”... Expeça-se alvará para o 

levantamento da quantia depositada observando as informações para 

transferência à conta de titularidade da parte requerida, informada no Id. 

4348202. Após, considerando o transito em julgado da sentença, 

conforme certidão lançada no Id. 4576245, arquive-se, procedendo com 

as baixas necessárias. ........”O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000659-92.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença - ID do documento 11156221. ”... JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inaugural, para DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO 

DISCUTIDO NOS AUTOS e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de DANOS 

MORAIS. DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente ao débito discutido 

nos autos; .......”O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-51.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roney Marcos Ferreira OAB - MT10316/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença - ID do documento 11156190. ”... com fulcro no art. 487, inciso I 

do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural, para condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, o valor arbitrado deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde 

o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$158,00 (cento e 

cinquenta e oito reais), discutido nos autos; DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). ; 

.......”O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-85.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEBRANDO GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença - ID do documento 11111336. ”... Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. REVOGO a liminar deferida no id 

n° 8135833. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. .......”O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-36.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença - ID do documento 11111186. ”... JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, e o faço declarando extinto o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Ainda, 

RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte 

autora ao pagamento de multa de a pagar à Reclamada multa de nove por 

cento (9%) sobre o valor da causa (art. 81, caput, CPC) e custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro no valor equivalente a 

dez por centos (10%) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro nos 

artigos 80, II, e 81 e 85, §2º do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136 FONAJE. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. . .......”O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-15.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DIONISIO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença - ID do documento 11110912. ”... JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, e PROCEDENTE o pedido contraposto, para 

CONDENAR a parte autora a pagar a Reclamada o valor de R$ 161.32 

(Cento e sessenta e um reais e trinta e dois centavos), acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir do vencimento, com fulcro no art. 31 da 

Lei nº. 9.099/95, e o faço declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Ainda, RECONHEÇO a 

litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de a pagar à Reclamada multa de nove por cento 

(9%) sobre o valor da causa (art. 81, caput, CPC) e custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro no valor equivalente a dez por centos 

(10%) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro nos artigos 80, II, e 

81 e 85, §2º do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. . .......”O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-86.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença - ID do documento 11111332. ”... com fulcro no art. 487, inciso I 

do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural, para condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, o valor arbitrado deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde 

o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 105,94 (cento e 

cinco reais e noventa e quatro centavos), discutido nos autos; 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento).. .......”O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 
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DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-12.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON MACIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

RYAN ANDRE CURVO DE CARLOS OAB - MT23251/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença - ID do documento 11111086. ”... com fulcro no art. 487, inciso I 

do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural, para ratificar a liminar 

deferida e condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, ao 

valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do 

STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no 

valor de R$ 120,72 (Cento e vinte reais e setenta e dois centavos), 

discutido nos autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da 

Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a 

este débito; Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). .......”O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000596-67.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELESTE DA COSTA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVANILDO GOMES OAB - MT12635/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença ID do documento: 11087186. “...JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.........”. O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000529-39.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO S POLLARTRINI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença ID do documento: 11087119. “...com fulcro no art. 487, inciso I do 

NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural, para ratificar a liminar 

deferida, e CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, o 

valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do 

STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ). Deixo de condenar a reclamada no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a 

via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando 

cálculo do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523 NCPC..........”. O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001220-19.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V A DE QUEIROZ - ME (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença ID do documento: 11132452. “...INTIME—SE o reclamante, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a emenda da inicial, 

consistente em colar nos autos comprovante de residência legível em seu 

nome, e que seja contemporâneo ao ajuizamento da ação, uma vez que o 

comprovante que instrui a inicial não está em nome do autor, mas de 

terceira pessoa estranha ao processo, sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 321 do CPC)...........”. O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-75.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA VITOR DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença ID do documento: 11063336. JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. REVOGO a liminar deferida no id 9225040.Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95...........”. O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001091-14.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL RODRIGUES DA MOTTA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO BARRA DO BUGRES, 19 de dezembro de 
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2017. Senhor(a) RAQUEL RODRIGUES DA MOTA COSTA, brasileira, do 

lar, portadora da Célula de Identidade de nº 1566931-9 SSP/MT, inscrita no 

CPF/MF sob o nº 706.432.101-72, residente e domiciliada na Rua das 

Flores, nº 149, Bairro Maracanã, na cidade de Barra do Bugres/MT, CEP: 

78390-000. Advogado do(a) REQUERENTE: ALEIR CARDOSO DE 

OLIVEIRA - MT0013741A-O A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 02/04/2018 

Hora: 14:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1001091-14.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 8.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: RAQUEL RODRIGUES DA MOTTA COSTA Parte Ré: 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e outros 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, DARALAYNE LIMA 

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

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO 

BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-65.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CIPRIANO FRANCISCO CARAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MITER SIMON OAB - MT21400/O (ADVOGADO)

GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO OAB - MT22668/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença - ID do documento 11103374. “.... JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, mantendo a liminar concedida anteriormente 

tão somente no que tange à determinação que a reclamada se ABSTENHA 

de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

em razão dos débitos questionados na inicial; e o faço com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. .......”O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-68.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CAIRO VAZ GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do 

artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0500578-74.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ROMAO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DE ALMEIDA ARAUJO OAB - MT19362/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

decisão - ID do documento 11182610. ”... JULGO PROCEDENTE os 

embargos do devedor, para tanto, DETERMINO que parte 

exequente/embargada apresente novo cálculo do valor devido devendo 

constar: juros de 1% a partir da citação 15/12/2015, correção monetária 

pelo índice INPC a partir da sentença 11/05/2016 e mais honorários 

advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, assim o faço com 

fundamento no art. 52 IX, “b” e “c” da Lei 9099/95 c/c art. 920, do Código 

de Processo Civil. Apresentados os novos cálculos, intime-se a parte 

executada para manifestar em 05 (cinco) dias. ........”O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-11.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAETANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença - ID do documento 11063390. “....JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.. .......”O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000955-17.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

TACINEIDE DOS SANTOS ANGELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença - ID do documento 10754039. “,,,HOMOLOGA-SE o pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora para que produza os 

jurídicos e legais efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil..........”O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001244-47.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA SILVA PINHEIRO OAB - MT21180/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO B. Bugres/MT, 4 de janeiro de 2018. 

Senhor(a) FRANCISCO ALVES PEREIRA, brasileiro, casado, servidor 

privado, portador do RG nº. 519746 SEJUSP/PI, devidamente inscrito no 

CPF sob o nº. 219.407.033-87, residente e domiciliado na Rua Ipanema, nº. 

68, Bairro Jardim Boa Esperança, Cidade Denise/MT Advogado do(a) 

REQUERENTE: AMANDA SILVA PINHEIRO - MT21180/O A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 24/01/2018 Hora: 15:40 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1001244-47.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 19.486,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: FRANCISCO ALVES PEREIRA Parte Ré: ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, CELMA ANTONIA SANSAO 

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

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO 

BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-70.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA MARIN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE LEONCIO DE ARRUDA NEZI OAB - MT0020946A (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da baixa 

dos autos da Turma Recursal, bem como a intimação das partes para 

manifestação, ou, para requererem o necessário, no prazo de 10 (dez) 

dias. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000736-04.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes do 

despacho - ID do documento 11114604 “... Cite-se a Fazenda Pública 

Estadual para, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos à 

execução, nos termos do artigo 910 do Novo Código de Processo Civil. 

Não opostos embargos no prazo citado, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE 

requisição de pagamento em favor do exequente (art. 910, § 1º, NCPC).. 

.....”O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 72742 Nr: 806-77.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152/MT

 Autos nº 3283-10.2014.811.0050 (Código 70067)

Autor: Ministério Público

Réu(s): Oslean Carvalho Costa

Vistos.

DEFIRO o pleito ministerial de f. 64 e, para tanto, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia ____23__/__04___/__2018____, 

às_____15_h___30___min.

Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas arroladas, 

servindo a presente como mandado/ofício requisitório.

Intimem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 18 de dezembro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 93868 Nr: 4109-31.2017.811.0050

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4109-31.2017.811.0050 (Código 93868)

Autor (a): Eloni Schirmer Conte

Requerido: Roberto Henrique Conte

Vistos.

Trata-se de ação de divórcio litigioso ajuizado por Eloni Schirmer Conte em 

face de Roberto Henrique Conte ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de 

Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial.

Designo audiência de conciliação para o dia ___13_/___04_/__2018___ às 

______16horas _00___ min.

Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335, inciso I, do CPC.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC.

Ciência ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 05 de dezembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 669 Nr: 538-82.1999.811.0050
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 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBSDIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LECL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5367, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706, PAULO 

ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 538-82.1999.811.0050 (Código 669)Exequente: Indústria Bio 

Soja de Inoculantes Ltda.Executado: Longhi e Comis Ltda.Vistos..No 

mesmo diapasão:AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. 

PROCESSO DE EXECUÇÃO. SIGILO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À 

RECEITA FEDERAL. MEDIDA EXCEPCIONAL..A propósito:“PROCESSUAL 

CIVIL. EXECUÇÃO. SIGILO FISCAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA 

LOCALIZAÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO HARMÔNICO COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83. INCIDÊNCIA. I. Não merece 

trânsito recurso especial que discute questão já superada no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a impossibilidade de quebra de 

sigilo fiscal como forma de possibilitar, no interesse exclusivo da 

instituição credora e não da Justiça, a expedição de ofício à Receita 

Federal, ou entidade privada, para obtenção de dados acerca de bens em 

nome do devedor, passíveis de penhora pelo exeqüente. II. Aplicação da 

Súmula n. 83 do STJ. III. Recurso Especial não conhecido” (STJ, Resp 

466.138/ES, Quarta Turma, relator Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, in 

DJ de 31/03/2003, p. 232).Por fim, insta salientar que o exequente não 

exauriu todas as possibilidades para encontrar bens, fundamentando seu 

pedido apenas nas tentativas frustradas de penhora on line e não 

localização de bens imóveis em nome dos executados, o que é 

insuficiente para justificar a quebra do sigilo fiscal.Destarte, ressalto que o 

poder judiciário não é órgão consultivo, existindo outros meios, 

extrajudiciais, a disposição da administração pública estadual para 

tentativa de localização de bens em nome do executado.Posto isto, com 

base na posição pacificada no STJ, indefiro o pedido de expedição de 

ofício à Receita Federal, bem como consulta via Sistema 

Renajud/BacenJud.Com isso, intime-se a exequente para, no prazo de 

cinco dias, indicar bens passíveis de penhora em nome da parte 

requerida, comprovando as diligências nos autos, sob pena de extinção e 

arquivamento.Após, voltem conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 36489 Nr: 3279-12.2010.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Autos nº 3279-12.2010.811.0050 (Código 36489)

Autor: Ministério Público

Réu: Henrique de Oliveira da Silva

Vistos.

Tendo em vista que o Ministério Público apresentou dois endereços da 

vítima Keitiane, DESIGNO audiência de instrução para inquirição da vítima 

Keitiane Cordeiro Alves, a testemunha Waldir Capistrano Martins Rojas, 

bem como para proceder ao interrogatório do réu Henrique para o dia 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 3 / 0 4 / 2 0 1 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  à s 

___13:30_______horas.

Intime-se a vítima no endereço fornecido pelo Ministério Publico às f. 94.

 Se certificado que a vítima não reside no endereço apresentado pelo 

Ministério Público neste município, determino, desde já, a expedição de 

carta precatória para inquirição da testemunha no endereço fornecido, 

qual seja, comarca de Brasnorte/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 28 de novembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39856 Nr: 112-16.2012.811.0050

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GML, GDP, IMCP, SJP, VPP, IBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELI - OAB:4254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 112-16.2012.811.0050 (Código 39856)Exequente: Banco do 

BrasilExecutado: Gerson Domingos Piano e outrosVistos.Tendo em vista o 

art. 835 do Código de Processo Civil que estabelece a ordem de 

preferência para a realização da penhora, DEFIRO a penhora on line e, 

nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizadosOs 

autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central.Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACEN JUD, que será juntado aos autos.Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, a executada deverá ser intimada para, querendo, 

opor embargos.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor 

do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), intime-se a parte autora, pessoalmente, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, indique bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, sob pena de extinção e arquivamento.Noutro giro, em caso 

negativo do bloqueio via Sistema BacenJud, intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de quinze dias, indique bens passíveis de penhora em 

nome do executado, comprovando as diligências administrativas 

realizadas, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 90723 Nr: 2263-76.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR VIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 2263-76.2017.811.0050 (Código 90723)

Autor: Ministério Público

Réu: Junior Viana da Silva

Vistos.

Trata-se de ação penal oferecida pelo Ministério Público em face de Junior 

Viana da Silva, pela suposta prática dos delitos tipificados nos art. 333, 

caput, do Código Penal.

Às f. 27-28 juntou a decisão em que a prisão em flagrante do acusado foi 

homologada, oportunidade em que lhe foi concedido liberdade provisória 

mediante a aplicação de medidas cautelares.

 Às f. 32 foi recebida a denúncia, tendo o réu sido devidamente citado às 

f. 36-37.

O réu apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública às 

f. 38.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relatório.

DECIDO.

Da análise da defesa apresentada pelo denunciado Junior Viana da Silva, 

não há como acolher, por ora, nenhuma das postulações, mantendo-se a 

decisão deste Juízo pelos próprios fundamentos eis que referidas 

alegações estão afeita ao mérito, as quais serão analisadas na audiência 

de instrução e julgamento.

Desta feita, inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de 

Processo Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 

__02 de abril de 2018, às 17h 00 min.

Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas arroladas, 

servindo a presente como mandado/carta precatória.

Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida a missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 220 de 1071



acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, §§ 

1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração razoável 

do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as testemunhas por 

ocasião da audiência neste Juízo.

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 28 de novembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 24543 Nr: 1179-89.2007.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGP, ECDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 1179-89.2007.811.0050 (Código 24543)

Autor: Ministério Público

Réu: Sueli Gonçalves Pinto e Edson Carias da Silva

 Vistos.

Trata-se de ação penal oferecida pelo Ministério Público em face de Sueli 

Gonçalves Pinto e Edson Carias da Silva, pela suposta prática dos delitos 

tipificados nos art. 217-A c/c art. 29, Código Penal.

Às f. 74 foi recebida a denúncia, tendo o réu sido devidamente citado às f. 

83.

O réu apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública às 

f. 85-86.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relatório.

DECIDO.

Da análise da defesa apresentada pelo denunciado, Sueli Gonçalves Pinto 

e Edson Carias da Silva, não há como acolher, por ora, nenhuma das 

postulações, mantendo-se a decisão deste Juízo pelos próprios 

fundamentos eis que referidas alegações estão afeita ao mérito, as quais 

serão analisadas na audiência de instrução e julgamento.

Desta feita, inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de 

Processo Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 

_____ _________________16/04/2018, às 13 h 30 min.

Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas arroladas, 

servindo a presente como mandado/carta precatória.

Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida a missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, §§ 

1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração razoável 

do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as testemunhas por 

ocasião da audiência neste Juízo.

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 29 de novembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 38786 Nr: 2139-06.2011.811.0050

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE OSVALDO KERN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

requerida, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca do retorno dos autos do TJ/MT, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 64076 Nr: 2104-75.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE GUIMARÃES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 2104-75.2013.811.0050 (Código 64076)

Autor: Ministério Público

Réu: Henrique Guimarães de Jesus

Vistos.

Trata-se de ação penal oferecida pelo Ministério Público em face de 

Henrique Guimarães de Jesus, pela suposta prática dos delitos tipificados 

nos art. 306, c/c art. 298, III, ambos da Lei n° 9.503/97.

Às f. 27 foi recebida a denúncia, tendo o réu sido devidamente citado às f. 

68.

O réu apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Publica às 

f. 69-75.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relatório.

DECIDO.

Da análise da defesa apresentada pelo denunciado, Henrique Guimarães 

de Jesus, não há como acolher, por ora, nenhuma das postulações, 

mantendo-se a decisão deste Juízo pelos próprios fundamentos eis que 

referidas alegações estão afeita ao mérito, as quais serão analisadas na 

audiência de instrução e julgamento.

Desta feita, inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de 

Processo Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 

_16/04/2018, às 17h00 min.

Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas arroladas, 

servindo a presente como mandado/carta precatória.

Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida a missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, §§ 

1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração razoável 

do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as testemunhas por 

ocasião da audiência neste Juízo.

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 29 de novembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 73932 Nr: 1496-09.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gean Geferson Fonseca dos Santos, 

WANDERSON SANTANA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 1496-09.2015.811.0050 (Código 73932)

Autor: Ministério Público

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 221 de 1071



Réu: Wanderson Santana da Silva e Gean Geferson Fonseca dos Santos

 Vistos.

Trata-se de ação penal oferecida pelo Ministério Público em face de 

Wanderson Santana da Silva e Gean Geferson Fonseca dos Santos, pela 

suposta prática dos delitos tipificados nos art. 157, §2°, inciso I e II, do 

Código Penal.

Às f. 42 foi recebida a denúncia.

O réu Gean foi devidamente citado às f. 56, apresentou resposta à 

acusação por meio da Defensoria Pública às f. 61.

O Ministério Público requereu o aditamento da denúncia às f. 63-64.

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

De início, é por demais sabido que o aditamento da denúncia pode ser 

deferido antes da prolação da sentença.

Diante disso, e, analisando o pleito ministerial, observo que o aditamento 

se faz necessário face a qualificação errônea do réu que, na verdade, se 

chama Wanderson Santa da Silva.

Assim, recebo o aditamento e, via de consequência, proceda-se às 

diligências necessárias para a atualização do nome do réu.

Concomitantemente, nos termos de decisão às f. 40, cite-se o réu 

Wanderson no endereço fornecido pelo Ministério Publico às f. 63 verso.

 Sem prejuízo, analisando minuciosamente os autos observo que o réu 

Gean Jeferson apresentou resposta à acusação, por meio da Defensoria 

Pública, às f. 61.

Da análise da defesa apresentada pelo denunciado Gean Geferson 

Fonseca dos Santos não há como acolher, por ora, nenhuma das 

postulações, mantendo-se a decisão deste Juízo pelos próprios 

fundamentos eis que referidas alegações estão afeita ao mérito, as quais 

serão analisadas na audiência de instrução e julgamento.

Desta feita, inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de 

Processo Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 

_02 abril 2018, às 14 h 30 min.

Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas arroladas, 

servindo a presente como mandado/carta precatória.

Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida a missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, §§ 

1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração razoável 

do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as testemunhas por 

ocasião da audiência neste Juízo.

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 29 de novembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81090 Nr: 1405-79.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEWDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE EDSON WANDERLEY DA SILVA, 

Cpf: 03954484170, Rg: 2260693-0, Filiação: Amara Acioly Wanderely e 

Edinaldo Faustino da Silva, data de nascimento: 18/10/1992, brasileiro(a), 

natural de Maragogi-AL, solteiro(a), mecanico. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 10 de novembro de 2015, por volta das 

23h30min, na Rua Santa Catarina, em Campo Novo do Parecis, JOSÉ 

EDSON WANDERLEY DA SILVA, ofendeu a integridade corporal ou a 

saúde de sua ex-namorada Bruna Benites de Oliveira.

Despacho: Vistos.Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público 

Estadual em face, Jose Edson Wanderley da Silva, enquadrado no crime, 

art. 129, § 9° do CP, c/c a Lei 11.340/06.Compulsando os autos com a 

devida diligência, observo que todas as cautelas foram tomadas no intuito 

de localizar o réu e, por consequência, promover sua citação pessoal, 

inclusive por hora certa.No entanto, todas as tentativas restaram 

infrutíferas, concluindo-se, portanto, que se encontra em lugar incerto, 

razão porque, a citação ficta se impõe.Por todo o exposto, DEFIRO o 

requerimento formulado pelo Ministério Público.Proceda-se à citação via 

edital do acusado, nos termos do art. 363, §1º, do Código de Processo 

Penal.Caso o acusado não responda a ação, tampouco constitua 

advogado dentro do prazo editalício, abra-se vista ao Ministério Público 

para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se, requerendo o que de 

direito.Sem prejuízo, certifique-se se o acusado está segregado na Cadeia 

Pública local, bem como expeçam-se ofício à Superintendência de Gestão 

Cadeias/Penitenciarias do Estado a fim de informar acerca de possível 

segregação do denunciado, servindo a presente como ofício.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 15 de dezembro de 2017

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 86412 Nr: 4757-45.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZIAS DIAS PUDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 4757-45.2016.811.0050 (Código 86412)

Autor: Ministério Público

Réu: Josias Dias Pudo

Vistos.

Trata-se de ação penal oferecida pelo Ministério Público em face de Josias 

Dias Pudo, pela suposta prática dos delitos tipificados nos art. 147, CP c/c 

Lei 11.340/2006.

Às f. 19 foi recebida a denúncia, tendo o réu sido devidamente citado às f. 

23.

O réu apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública às 

f. 25.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relatório.

DECIDO.

Da análise da defesa apresentada pelo denunciado Josias Dias Pudo, não 

há como acolher, por ora, nenhuma das postulações, mantendo-se a 

decisão deste Juízo pelos próprios fundamentos eis que referidas 

alegações estão afeita ao mérito, as quais serão analisadas na audiência 

de instrução e julgamento.

Desta feita, inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de 

Processo Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 

_09/04/2018_, às 13 h 30 min.

Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas arroladas, 

servindo a presente como mandado/carta precatória.

Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida a missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, §§ 

1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração razoável 

do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as testemunhas por 

ocasião da audiência neste Juízo.
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Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 28 de novembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 88918 Nr: 1179-40.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER GUIDERSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 1179-40.2017.811.0050 (Código 88918)

Autor: Ministério Público

Réu: Roger Guiderson da Silva

Vistos.

Trata-se de ação penal oferecida pelo Ministério Público em face de Roger 

Guiderson da Silva, pela suposta prática dos delitos tipificados nos art. 

155, §1° do Código Penal.

Às f. 29-30, foi revogada a prisão preventiva do acusado, condicionado 

ao cumprimento de medidas cautelares.

 Às f. 34 foi recebida a denúncia, tendo o réu sido devidamente citado às 

f. 39-40.

O réu apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública às 

f. 41.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relatório.

DECIDO.

Da análise da defesa apresentada pelo denunciado Roger Guideson da 

Silva, não há como acolher, por ora, nenhuma das postulações, 

mantendo-se a decisão deste Juízo pelos próprios fundamentos eis que 

referidas alegações estão afeita ao mérito, as quais serão analisadas na 

audiência de instrução e julgamento.

Desta feita, inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de 

Processo Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 

_____ ____09/04/2018__, às 17 h 30 min.

Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas arroladas, 

servindo a presente como mandado/carta precatória.

Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida a missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, §§ 

1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração razoável 

do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as testemunhas por 

ocasião da audiência neste Juízo.

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 28 de novembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 90267 Nr: 1948-48.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687-MT

 Autos nº 1948-48.2017.811.0050 (Código 90267)

Autor: Ministério Público

Réu: Eloi Luis Fritzen

Vistos.

Trata-se de ação penal oferecida pelo Ministério Público em face de Eloi 

Luis Fritzen pela suposta prática dos delitos tipificados nos art. 129, § 9°, 

147 e 148,§ 1°, inciso I, c/c o art. 69, todos do Código Penal.

Às f. 29 foi recebida a denúncia, tendo o réu sido devidamente citado às f. 

34.

O réu apresentou resposta à acusação f. 39-60, por meio de advogado 

constituído.

 Os autos vieram conclusos.

É o breve relatório.

DECIDO.

Da análise da defesa apresentada pelo denunciado, Eloi Luis Fritzen, não 

há como acolher, por ora, nenhuma das postulações, mantendo-se a 

decisão deste Juízo pelos próprios fundamentos eis que referidas 

alegações estão afeita ao mérito, as quais serão analisadas na audiência 

de instrução e julgamento.

Desta feita, inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de 

Processo Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 

_____ __________23/04/2018, às 14 h 30 min.

Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas arroladas, 

servindo a presente como mandado/carta precatória.

Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida a missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, §§ 

1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração razoável 

do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as testemunhas por 

ocasião da audiência neste Juízo.

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 29 de novembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 28154 Nr: 1570-10.2008.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CLAUDINO ZANELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL LUIZ GALETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ZANELA - OAB:6.744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, CRISTIANE APARECIDA BIAVA 

DE PAIVA - OAB:11460/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de execução ajuizada pela parte autora em face da 

parte requerida, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Às f. 145 a parte exequente foi intimada para dar andamento ao feito, de 

modo que permaneceu inerte conforme se vê na certidão de f. 146.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Conforme se verifica nos autos a parte requerente abandonou o feito, pois 

devidamente intimada para dar seguimento, permaneceu inerte conforme 

se vê às f. 146.

Com efeito, diante da inação da parte autora, não resta alternativa a este 

Juízo a não ser extingui-lo.

Ademais, isso não impede que a requerente, na forma adequada e com a 

devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver satisfeita sua 

pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, II, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas e honorários em desfavor do exequente.
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Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 62108 Nr: 67-75.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR SUTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Ujy6t54fxAutos nº 67-75.2013.811.0050 (Código 62108)

Autor: Ministério Público

Réu: Claudir Sutil

Vistos.

Trata-se de ação penal oferecida pelo Ministério Público em face de 

Claudir Sutil, pela suposta prática dos delitos tipificados nos art. 129, § 9°, 

e 147, c/c art. 69, do Código Penal.

Às f. 45 foi recebida a denúncia, tendo o réu sido devidamente citado às f. 

67.

O réu apresentou resposta à acusação às f. 69-83.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relatório.

DECIDO.

Da análise da defesa apresentada pelo denunciado Claudir Sutil não há 

como acolher, por ora, nenhuma das postulações, mantendo-se a decisão 

deste Juízo pelos próprios fundamentos eis que referidas alegações estão 

afeita ao mérito, as quais serão analisadas na audiência de instrução e 

julgamento.

Desta feita, inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de 

Processo Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 

_____ _____09/04/2018__, às 15 h 30 min.

Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas arroladas, 

servindo a presente como mandado/carta precatória.

Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida a missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, §§ 

1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração razoável 

do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as testemunhas por 

ocasião da audiência neste Juízo.

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 29 de novembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 71911 Nr: 333-91.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RAIMUNDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 333-91.2017.811.0050 (Código 71911)

Autor: Ministério Público

Réu: Maria Raimunda da Silva

Vistos.

Trata-se de ação penal oferecida pelo Ministério Público em face de Maria 

Raimunda da Silva, pela suposta prática dos delitos tipificados nos art. 

155, caput, do Código Penal.

Às f. 43 foi recebida a denúncia, tendo o réu sido devidamente citado às f. 

72.

O réu apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Publica às 

f. 73

Às f. 74 foi designada a audiência.

 Às f. 80 consta a carta precatória de intimação da ré que resultou 

negativa porque alterou seu endereço.

Instado a manifestar, o Ministério Público pugnou pela decretação da 

revelia da ré, bem como o prosseguimento do feito.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relatório.

DECIDO.

Como mencionado acima, a parte autora pugna pela decretação da revelia 

da denunciada pelo fato de não ter sido localizada quando do cumprimento 

do mandado de intimação para audiência de instrução (f.89 verso).

À luz disso e, considerando o teor do art. 367 do CPP que estabelece que 

o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado 

pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo 

justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo 

endereço ao juízo, DECRETO A REVELIA DA RÉ MARIA RAIMUNDA DA 

SILVA.

Concomitantemente, considerando que a ausência da ré não importará na 

paralisação da marcha processual, DESIGNO audiência de instrução para 

inquirição das testemunhas para o dia __09/04/2018, às__14:30__horas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 29 de novembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 83581 Nr: 2903-16.2016.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA LUCIA BRAZ DOS SANTOS, RENATO 

MEDEIROS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 2903-16.2016.811.0050 (Código 83581)

Autor: Ministério Público

Réu: Sandra Lucia Braz dos Santos e Renato Medeiros Soares

Vistos.

No caso vertente, impõe-se o recebimento da denúncia.

Com efeito, os elementos probatórios colhidos no inquérito policial dão 

respaldo inicial a peça acusatória, uma vez que segundo os depoimentos 

colhidos e o laudo de constatação, o entorpecente encontrado na posse 

do(a) denunciado(a) apresentou resultado positivo para a presença de 

entorpecente, defluindo, daí, portanto, indícios da autoria e materialidade 

do delito.

 Ressalto que o recebimento, cujo despacho contém carga decisória e 

requer fundamentação (art. 39, inc. IX da CF), não implica em 

pré-julgamento (art. 5º LVII da Carta Magna), sendo evidente que o exame 

do mérito dependerá da análise do conjunto probatório a ser carreado 

para os autos, com a garantia do devido processo legal.

Posto isso, RECEBO a denúncia, por estarem presentes os indícios da 

autoria e materialidade do delito.

 Designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia __02__ 

de__abril_______ de__2018__, às _13:30___ horas, na sala de 

audiências deste fórum, sendo-lhe de direito fazer-se acompanhar de 

advogado.

 Cite(m)-se e intime(m)-se pessoalmente o(a)s denunciado(a)s.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa.

 Intimem-se a Defesa e o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 18 de dezembro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 87395 Nr: 362-73.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLEI ALVES MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Autos nº 362-73.2017.811.0050 (Código 87395)

Autor: Ministério Público

Réu: Darlei Alves Matos

Vistos.

Trata-se de ação penal oferecida pelo Ministério Público em face de Darlei 

Alves Matos, pela suposta prática dos delitos tipificados nos art. 2° caput, 

da Lei 12.805/2013.

Às f. 38 foi recebida a denúncia, tendo o réu sido devidamente citado às f. 

45-46

O réu apresentou resposta à acusação às f. 47-51,por meio de advogado 

constituído.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relatório.

DECIDO.

De início, observo que a resposta à acusação foi elaborada por meio de 

advogado constituído, todavia, analisando minuciosamente os autos 

observo que inexiste procuração assinada pelo réu outorgando poderes 

ao aludido causídico.

Diante disso, intime-se o patrono do réu para que, no prazo de cinco dias, 

junte aos autos procuração devidamente assinada.

Sem prejuízo, prestigiando o princípio da celeridade processual, desde já 

passo a análise da defesa apresentada pelo denunciado Darlei Alves 

Matos.

Sem delongas, não há como acolher, por ora, nenhuma das postulações, 

mantendo-se a decisão deste Juízo pelos próprios fundamentos eis que 

referidas alegações estão afeita ao mérito, as quais serão analisadas na 

audiência de instrução e julgamento.

Desta feita, inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de 

Processo Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 

_____ ___09/04/2018_, às 16 h 30 min.

Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas arroladas, 

servindo a presente como mandado/carta precatória.

Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida a missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, §§ 

1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração razoável 

do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as testemunhas por 

ocasião da audiência neste Juízo.

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 29 de novembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 87397 Nr: 364-43.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN MICHIELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 364-43.2017.811.0050 (Código 87397)

Autor: Ministério Público

Réu: Ivan Michielin

Vistos.

Trata-se de ação penal oferecida pelo Ministério Público em face de Ivan 

Michielin, pela suposta prática dos delitos tipificados nos art. 147 do CP. 

c/c Lei n° 11.340/2006.

Às f. 27-29, juntou-se decisão concedendo liberdade provisória, às f. 

34-35, o MP, manifestou por uma nova inquirição da vitima, qual foi ouvida 

em sede inquisitiva às f.36.

Às f. 40 foi recebida a denúncia, tendo o réu sido devidamente citado às f. 

46.

O réu apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública às 

f. 50.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relatório.

DECIDO.

Da análise da defesa apresentada pelo denunciado, Ivan Michielin, não há 

como acolher, por ora, nenhuma das postulações, mantendo-se a decisão 

deste Juízo pelos próprios fundamentos eis que referidas alegações estão 

afeita ao mérito, as quais serão analisadas na audiência de instrução e 

julgamento.

Desta feita, inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de 

Processo Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 

_____ ____________16/04/2018, às 15 h 00 min.

Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas arroladas, 

servindo a presente como mandado/carta precatória.

Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida a missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, §§ 

1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração razoável 

do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as testemunhas por 

ocasião da audiência neste Juízo.

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 28 de novembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 93776 Nr: 4038-29.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE FÁTIMA LANI - 

OAB:16.059/MT

 Autos nº 4038-29.2017.811.0050 (Código 93776)

Autor: Ministério Público

Réu: Oneide da Silva Thomas

Vistos.

Da análise da defesa apresentada pelo denunciado, não há como acolher, 

nenhuma das postulações, mantendo-se a decisão deste Juízo pelos 

próprios fundamentos eis que referidas alegações estão afeita ao mérito, 

as quais serão analisadas na audiência de instrução e julgamento.

Desta feita, inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de 

Processo Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

___16_/___04___/2018, às ___16_h_00____min.

Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas arroladas, 

servindo a presente como mandado/carta precatória.

Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida a missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, §§ 

1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração razoável 

do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as testemunhas por 

ocasião da audiência neste Juízo.

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 
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será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

Ciência a Ministério Público.

Intime-se a Defesa do réu, via DJE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 30 de novembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87981 Nr: 640-74.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A - ATUAL DENOMINAÇÃO 

DO BANCO AUTOLATINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12.410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido e determino o sobrestamento do feito pelo prazo requerido.

Decorrido o prazo, a contar da intimação via DJE desta decisão, o 

requerente deve ser manifestar independente de nova intimação no prazo 

de 5 dias.

Caso o autor não se manifeste conforme acima determinado, deve a 

gestora aguardar 30 dias e decorrido este prazo intimar pessoalmente a 

parte autora a impulsionar o feito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e condenação em despesas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 485, III, § 2°, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87998 Nr: 651-06.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO AUGUSTO FUCKS GROFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12.410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 651-06.2017.811.0050 (Código 87998)

Autor: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Requerido: Marcio Augusto Fucks Groff

Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela parte autora em 

face do requerido, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (f. 28).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Defiro o pleito de f. 28, uma vez que entendo desnecessário suscitar o 

contraditório porque, além de alongar indevidamente o curso da lide, uma 

vez que não foi regularizada a triangularização processual.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

 Custas processuais pela parte autora, observando-se o Provimento 

40/2014/CGJ/TJMT.

Com o transito em julgado, arquive-se o feito com as cautelas de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 27 de novembro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39369 Nr: 2722-88.2011.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA FRANCISCA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX LEONARDO MOREIRA - 

OAB:13313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, certifico que a contestação é tempestiva, sendo assim, 

impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, apresente 

impugnação a contestação, no prazo de 10 (dez) dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60247 Nr: 1231-12.2012.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NESIO BONÊIS, GENI MARIA BONÊIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON SCHLEICHER, ALEXSANDRO 

SCHLEICHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE DA SILVA TONIAZZO 

DE CAMARGO - OAB:14332/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada as partes, 

na pessoa de seus advogados, do retorno dos autos da segunda 

instância. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75025 Nr: 2176-91.2015.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JUVENAL ROZENDO DE JESUS, 

JOSE ROZENDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 75, subscrita pela Sra. Oficiala de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 93552 Nr: 3922-23.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT, MARCONDES SARTOR - OAB:3585-B

 Código 93552

Vistos.

 Considerando que nos dias 29 de janeiro de 2018 a 06 de fevereiro de 

2018 estarei de licença, nos termos do artigo 245 do COJE, redesigno a 

audiência aprazada anteriormente para o dia ___22_/__02__/2018__, às 

__14__h__00__min.

Intimem-se.

Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 16 de janeiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Juíza de Direito
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88154 Nr: 740-29.2017.811.0050

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIEDSON SILVA DOS SANTOS, Cpf: 

12233367430, Rg: 3083266-7, Filiação: Amara Maria da Silva e Edmilson 

Manoel dos Santos, data de nascimento: 31/12/1993, brasileiro(a), natural 

de Maceió-AL, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 65 99271 8178. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Na resposta, o 

acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Pedido Medidas protetivas em favor de Suelen Cristina 

de Moraes em face de ELIEDSON SILVA DOS SANTOS.

Despacho/Decisão: EM ANEXO

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 07 de dezembro de 2017

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93476 Nr: 3882-41.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALEF TRAJANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Código 93476

Vistos.

 Considerando que nos dias 29 de janeiro de 2018 a 06 de fevereiro de 

2018 estarei de licença, nos termos do artigo 245 do COJE, redesigno a 

audiência aprazada anteriormente para o dia ___22_/__02__/2018__, às 

__15__h__30__min.

Intimem-se.

Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 16 de janeiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93552 Nr: 3922-23.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT, MARCONDES SARTOR - OAB:3585-B

 Código 93552

Vistos.

 Considerando que nos dias 29 de janeiro de 2018 a 06 de fevereiro de 

2018 estarei de licença, nos termos do artigo 245 do COJE, redesigno a 

audiência aprazada anteriormente para o dia ___22_/__02__/2018__, às 

__14__h__00__min.

Intimem-se.

Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 16 de janeiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95135 Nr: 4819-51.2017.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS S/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL, COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO FAVORETO, AURÉLIO FAVORETO, 

IVONE MARIA DE JESUS FAVORETO, APARECIDA RODRIGUES 

FAVORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816/MT

 Autos nº 4819-51.2017.811.0050 (Código 95135)

Exequente: Banco Bamerindus S/A

 Executado: Reinaldo Favoreto e outros

Vistos.

Se preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade, servindo-se de cópia desta como mandado.

Caso contrário, oficie-se solicitando a complementação.

 Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, item 2.7.5).

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 13 de dezembro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87810 Nr: 535-97.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA SOARES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 535-97.2017.811.0050 (Código 87810)

Autor: Banco Bradesco S/A

Requerido(a): Adriana Soares de Almeida

Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido de liminar ajuizada 

pela parte autora em face da requerida, ambos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (f.19).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Defiro o pleito de f. 19, uma vez que entendo desnecessário suscitar o 

contraditório porque, além de alongar indevidamente o curso da lide, ainda 

não foi regularizada a triangularização processual.

Proceda-se às baixas de eventuais bloqueios judicial/renajud constantes 

no prontuário do veículo.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

 Custas processuais pela parte autora, observando-se o Provimento 

40/2014/CGJ/TJMT.

Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as cautelas de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.
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Campo Novo do Parecis, 15 de dezembro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71572 Nr: 134-69.2015.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELOIRDE SILVA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 134-69.2015.811.0050 (Código 71572)

Autor: Maria Eloirde Silva Paz

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Tendo em vista a apresentação de razões e contrarrazões, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 15 de dezembro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 74383 Nr: 1745-57.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO R. REIS 

CAPISTRANO - OAB:11617-B MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

 Aos trinta dias do mês de novembro do ano de 2017, nesta cidade e 

Comarca de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, na sala de 

audiências, no edifício do Fórum, onde se encontrava presente a 

Meritíssima Juíza de Direito CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA, comigo 

Gestora Administrativa 2, no final assinado, às 16h00min, foi declarada 

aberta a presente audiência autos da Carta Precatória nº 

3682-34.2017.811.0050 (Código 93159).

Compareceu o Promotor de Justiça Dr. Luiz Augusto Ferres Schimith, o 

acusado Eduardo Silvestre Alves, devidamente acompanhado do 

Defensor Público, Dr. Paulo José Martins Grama.

As partes foram cientificadas, previamente, sobre a utilização do registro 

audiovisual do depoimento colhido em audiência, com a advertência 

acerca da vedação de divulgação não autorizada dos registros 

audiovisuais à pessoas estranhas ao processo.

 Foi interrogado o réu, consoante termo e CD anexos.

A MMª Juíza deliberou: “Vistos. Diante do cumprimento do ato, devolva-se 

ao Juízo Deprecante, grafando nossas homenagens. Procedam-se às 

baixas e anotações pertinentes. Saem os presentes devidamente 

intimados. Cumpra-se.” Nada mais. Determinou a M.Ma. Juíza que às 

13h50min encerrasse o presente termo que, lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu,____ (Angela Carla Einik), Gestora 

Administrativa 2, que digitei e subscrevi.

Claudia Anffe Nunes da Cunha Luiz Augusto ferres Schimith

Juíza de Direito Promotor de Justiça

Paulo José Martins Grama Eduardo Silvestre Alves

Defensor Público Acusado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 84081 Nr: 3211-52.2016.811.0050

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante o teor da certidão de f. 39, expeça-se novo termo de compromisso.

Em seguida, prossiga-se no cumprimento da decisão de f. 34-35.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 95210 Nr: 4867-10.2017.811.0050

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z F COMUNICAÇÃO LTDA, RENATA BORGES 

TIVERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SABIONI VALADARES - 

OAB:16.218/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4867-10.2017.811.0050 (Código 95210)

Autor: Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis

Requeridos: Z F Comunicações Ltda e Renata Borges Tiveron

Vistos.

Trata-se de ação de consignação em pagamento proposta pelo Sindicato 

Rural de Campo Novo do Parecis em face de Z F Comunicações Ltda e 

Renata Borges Tiveron, todos devidamente qualificados nos autos, ao 

argumento de que a requerente manteve relação jurídica com os 

requeridos, referente a organização dos eventos Parecis SuperAgro, 

nesta cidade.

A requerente afirma que dos valores pagos, resta um saldo devedor de 

R$ 19.800,00, dos quais recebera notificação extrajudicial de ambos os 

requeridos, alegando serem os credores, vindo a saber que estes se 

encontram em lide judicial.

Informa ainda, que os contratos foram feitos em nome da primeira 

requerida, Z F Comunicações Ltda, entretanto, os pagamentos e depósitos 

constam em nome da segunda requerida, Renata Borges Tiveron.

 Ato contínuo, alega, o requerente, que a requerida Z F Comunicações 

Ltda solicitou, extrajudicialmente, o repasse de todos os comprovantes de 

pagamento efetuados nos anos de 2014 a 2017, os quais, o autor, 

apresenta nestes autos.

Neste cenário, a parte autora pugna pela autorização do depósito da 

quantia devida, qual seja, R$ 19.800,00, a ser efetivada no prazo de 24 

horas após a intimação da parte autora; a citação das partes requeridas 

para levantar o depósito ou oferecer resposta; citação dos requeridos 

para fornecer acesso a todos os documentos que provam o pagamento 

das obrigações entre o Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis e a 

requerida A F Comunicações Ltda, julgamento procedente da ação e 

condenação dos requeridos ao pagamentos das custas e honorários do 

advogado.

Com a inicial, juntou os documentos de f. 07-171.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

 Diante da dúvida quanto a quem seria o verdadeiro credor, a parte autora 

pretende depositar o restante do valor devido, em razão dos serviços 

prestados, não trazendo prejuízos às partes requeridas, ao revés, é 

medida proveitosa às partes, indicando, por ora, a boa-fé do autor e 

disposição de adimplir o negócio jurídico pactuado.

Assim, tendo em vista que a consignação em pagamento é uma forma de 

extinção, o depósito do valor integral do débito viabilizará ao final da ação, 

tanto para a autora, quanto à parte requerida, a satisfação da obrigação 

ou eventual ressarcimento.

Desta feita, DEFIRO a expedição de guia para depósito da quantia, a 

princípio devida, calculada em R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos 

reais), a ser efetivada no prazo de 24 horas após a intimação da parte 

autora.

Sem prejuízo DESIGNO audiência de conciliação para o dia 

___09_/__05__/2.01_8__, às __14_h__30_ min, a ser realizada pela 

Conciliadora desta comarca.
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Realizada a audiência de conciliação, caso as partes não realizem acordo, 

desde já determino a citação dos requeridos, no ato, para que, caso 

queira, conteste a presente ação no prazo legal de quinze dias (art. 335, 

inciso I, do CPC), sob pena de revelia.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334), oportunidade em que manifestará 

ciência da sua citação para responder a ação no prazo legal, sob pela de 

revelia.

 Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 19 de dezembro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61746 Nr: 2757-14.2012.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIN COMÉRCIO DE CALÇADOS E 

CONFECÇÕES LTDA - ME, RENATA PIN MANSANO ARTERO, NEIDE PIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2757-14.2012.811.0050 (Código 61746)

Exequente: A Fazenda Pública Estadual.

Executado: Pin Comércio de Calçados e Confecções e outros

Vistos.

Interposto o recurso de apelação, intime-se a parte apelada para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo1009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 15 de dezembro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69687 Nr: 3030-22.2014.811.0050

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNDSSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3030-22.2014.811.0050 (Código 69687)

Autor(a): Adilson de Souza Silva

Requerido(a): Maria Nadia da Silva Santana Souza

Vistos.

Trata-se de ação de divórcio direto ajuizado por Adilson de Souza Silva 

em face de Maria Nadia da Silva Santana Souza, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Instado a manifestar-se, o exequente manteve-se inerte (f. 33).

Diante disso, intime-se a parte autora, pessoalmente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, junte aos autos a certidão de casamento atualizada, 

sob pena de extinção.

 Com o decurso do prazo, retornem os autos conclusos.

Campo Novo do Parecis/MT, 15 de dezembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77393 Nr: 3615-40.2015.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. CLEIDE DA SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...].Defiro o pedido de f. 47-49, eis que nos termos do § 1º do artigo 29 da 

Lei 10.931/2004, a cédula de crédito bancário pode ser transferida por 

endosso, razão pela qual se torna imprescindível que a ação de busca e 

apreensão seja convertida em ação executiva, diante da possibilidade de 

circulação do título. Diante disso, determino a alteração na capa dos 

autos.Após, realizadas as alterações necessárias, cite-se o executado 

para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento 

da dívida (art. 829 do NCPC).Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito, consignando que em caso de integral 

pagamento no prazo assinalado, a verba honorária será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º, do NCPC).Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça deverá proceder 

imediatamente à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o 

executado.A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, 

mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente.Se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar o executado 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (art. 828, do NCPC), devendo o exequente, no prazo 

de dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida.[..]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78091 Nr: 4040-67.2015.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDS, TDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4040-67.2015.811.0050 (Código 78091)

Requerente: A.B.dos S.

Requerido: Odeon Pereira da Silva

AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS

Vistos.

Defiro o pedido ministerial de f. 31.

Atenta às condições pessoais do alimentante e do alimentado, arbitro os 

alimentos provisórios no valor de R$ 281,10, equivalente a 30% do salário 

mínimo, em virtude da prova do parentesco acostada às f.09.

 O valor acima consignado deverá ser depositado, todo o dia 10 (dez) de 

cada mês, em conta indicada pela autora , ou mediante recibo, sendo 

devido a partir da citação do requerido.

 Certifique-se acerca do cumprimento da Carta Precatória expedida às f. 

16.

 Após, intime-se a parte autora para manifestação e voltem conclusos.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 14 de dezembro de 2.017.
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Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80538 Nr: 1066-23.2016.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPCDL, PCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON CRISTIAN PINHO - 

OAB:2.030/RO

 TERMO DE AUDIÊNCIA

 Aos trinta dias do mês de novembro do ano de 2017, nesta cidade e 

Comarca de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, na sala de 

audiências segunda vara, no edifício do Fórum, onde se encontrava 

presente a Meritíssima Juíza de Direito CLÁUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA, às 15h00min, foi declarada aberta a presente audiência nos autos 

do Processo nº. 1066-23.2016.811.0050 (cód. 80538).

Compareceram o Promotor de Justiça, Dr. Luiz Augusto Ferres Schimith, a 

requerente Patricia Carrasco da Silva, o requerido Erivelton da Silva Lima, 

acompanhado do Advogado Dr. Maycon Cristian Pinho.

Ausentes a Defensora Público Dr.ª Thaís de Oliveira, face a sua não 

intimação.

Em seguida, a MM.ª Juíza deliberou o seguinte: “Vistos. Considerando que 

não houve a intimação da Defensoria Pública para o presente ato, 

redesigno a audiência aprazada para esta data para o dia 29 de março de 

2018, às 15h15min. Saem os presentes devidamente intimados. 

Cumpra-se”. Nada mais. Determinou a M.Ma. Juíza que às 15h15min 

encerrasse o presente termo que, lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, ____ (Angela Carla Einik), Gestora 

Administrativa 2, que digitei e subscrevi.

Claudia Anffe Nunes da Cunha Luiz Augusto Ferres Schimith

Juíza de Direito Promotor de Justiça

 Patricia Carrasco da Silva

Requerente

Maycon Cristian Pinho Erivelton da Silva Lima

Advogado requerido

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87143 Nr: 250-07.2017.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFS, BFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 250-07.2017.811.0050 (Código 87143)

Autor(a): A.F.S.

Executado: Renato da Silva Siqueira

Vistos.

Dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação.

Em seguida, retornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 15 de dezembro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 94778 Nr: 4647-12.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ PRETTO SCHOSSLER, STÉFANO 

COURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:17378/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4647-12.2017.811.0050 (Código 94778)

Requerente: Odete de Lara.

Requerido: André Pretto Schossler e Stéfano Couri

Vistos.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais com 

obrigação de fazer, proposta por Odete de Lara em face de André Pretto 

Schossler e Stéfano Couri, objetivando reaver os danos decorrentes do 

acidente de Trabalho.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Designo audiência de conciliação para o dia ¬¬-__09_/_05__/_2018__, às 

__15_:_00__horas.

 Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 11 de dezembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95321 Nr: 4926-95.2017.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISQJ, MLFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4926-95.2017.811.0050 (Código 95321)

Exequente: I.S.Q.J

Executado: Itamar Santos Queiróz

Vistos.

Inicialmente retifique-se a capa dos autos para constar como cumprimento 

de sentença.

INTIME-SE pessoalmente o executado para, em 3 (três) dias, pagar o 

débito, inclusive os que se vencerem no curso do processo, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, advertindo-o que somente a 

comprovação que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o 

inadimplemento, sob pena de decretar-lhe a prisão pelo prazo de 1 (um) a 

3 (três) meses, nos termos dos artigos 528 e 911 do Código de Processo 

Civil, bem como o protesto do pronunciamento judicial, aplicando-se, no 

que couber, as disposições do art. 517 do NCPC, inteligência do art. 528, 

§1º, CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 15 de dezembro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 25545 Nr: 2166-28.2007.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 
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OAB:3.569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIRA GIOVANA LESCIUK 

PEREIRA - OAB:21.444-B/MT, MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 3.585-B

 Autos nº 2166-28.2007.811.0050 (Código 25545)

Requerente: Jairo João Pasqualotto

Requerido: Município de Campo Novo do Parecis

Vistos.

Retifique-se a distribuição e autuação para constar a presente como 

cumprimento de sentença.

Intime-se a parte promovida/executada, por meio de seu procurador, para 

que, nos termos do art. 523 do CPC, realize o pagamento do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Não ocorrendo pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento e, também, de honorário de advogado de dez por cento (art. 

523, § 1º, CPC).

Decorrido o prazo sem o pagamento do valor devido, desde já, determino a 

expedição de mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (art. 523, § 3º, CPC).

Consigne-se que, no ato da intimação, o executado ficará ciente que, 

transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação, iniciará, em igual prazo, 

ou seja, quinze dias, o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 525, caput , do CPC.

Cumpridas as determinações acima, intime-se a parte exequente para 

manifestar no prazo de 15 (quinze)dias.

Após, certifique o tramite e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 12 de dezembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 28227 Nr: 1641-12.2008.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAVID PITÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2008/164 (Código 28227)

Requerente: Maria David Pitão

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Retifique-se a distribuição e autuação para constar a presente como 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Autarquia executada, na pessoa de seu representante legal, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, intime-se pessoalmente a Gerência Executiva do Instituto 

Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT para implantação do benefício da 

autora, nos termos da sentença proferida nos autos, sob pena de 

aplicação de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 12 de dezembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 28425 Nr: 1849-93.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMIRA APARECIDA DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:PRO. FED./INSS

 Autos nº 1849-93.2008.811.0050 (Código 28425)

Requerente: Zulmira Aparecida da Silva Pereira

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Trata-se de execução de sentença ajuizada por Zulmira Aparecida da 

Silva em face do INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Às f. 192-204 o INSS apresentou impugnação à execução, oportunidade 

em que arguiu excesso de execução.

Intimada a manifestar, a parte exequente concordou com os cálculos 

apresentados às f. 201/204.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

Tendo em vista que o credor concordou com os termos da impugnação à 

execução apresentada pelo INSS, com a consequente homologação do 

cálculo apresentado, é o caso de reconhecimento do réu da 

improcedência do pedido inicial.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES a impugnação à Execução 

proposta pelo INSS em face de Zulmira Aparecida da Silva Pereira e, via 

de consequência, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo executado 

às f. 201-204.

Deixo de condenar a exequente em custas e honorários por ser 

beneficiária da assistência jurídica gratuita.

Após o trânsito em julgado, proceda-se ao preenchimento dos 

documentos necessários visando à expedição do precatório e/ou 

requisição de pequeno valor – RPV, conforme os cálculos apresentados 

às f. 201-204.

Por conseguinte, providencie o levantamento dos valores descriminados e, 

com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, arquivem-se os 

autos.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 13 de dezembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 62059 Nr: 14-94.2013.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR CELSO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 14-94.2013.811.0050 (Código 62059)

Autor: Banco Itaucard S.A

Requerido: Gilmar Celso Gonçalves

Vistos.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela parte autora em face do 

requerido, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (f. 45).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Defiro o pleito de f. 45, uma vez que entendo desnecessário suscitar o 

contraditório porque, além de alongar indevidamente o curso da lide, uma 

vez que não foi regularizada a triangularização processual.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

 Custas processuais pela parte autora, observando-se o Provimento 

40/2014/CGJ/TJMT.

Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as cautelas de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.
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Campo Novo do Parecis, 13 de dezembro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70842 Nr: 3848-71.2014.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOTARDO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661-MT

 Autos nº 3748-71.2014.811.0050 (Código 70842)

Exequente: Município de Campo Novo do Parecis

Executado: Gotardo Máquinas Agricolas Ltda

Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se acerca dos pedidos 

apresentados pelo

 executado em f. 43-44.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 14 de dezembro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77050 Nr: 3396-27.2015.811.0050

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECZ, ADCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO 

MORAES - OAB:11950/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, defiro o 

pedido de f. 54-55, tendo em vista que não houve comprovação do 

pagamento do débito alimentar existente, estando o executado a dever as 

pensões alimentícias referentes ao VALOR AJUIZADO MAIS AS 

VENCIDAS DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO, DECRETO A PRISÃO 

CIVIL de Antônio Luiz Zunezakae, pelo prazo de SESSENTA (60) 

dias.Expeça-se mandado de prisão/carta precatória, no qual deverá 

constar o valor do débito atualizado até a data da expedição, bem como o 

valor da prestação mensal e a data de vencimento.Consigne-se no 

mandado a advertência de que, se tratando o requerido de preso civil, 

deverá ficar sob a responsabilidade direta da autoridade policial e mantido 

em separado dos demais detentos.Oficie-se a FUNAI, para acompanhar o 

senhor meirinho no cumprimento do mandado.Sem prejuízo, defiro o pedido 

ministerial de f. 72-73 e, para tanto, DETERMINO a inclusão do nome do 

devedor nos órgãos de proteção ao crédito face o débito em comento, nos 

termos do art. 528, § 1º e 782, ambos do Código de Processo 

Civil.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 14 de dezembro de 2017.Cláudia 

Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79444 Nr: 516-28.2016.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVNL, LPDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACLC, EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nos termos do 

art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, que E.V.N.L move em 

face de Antonio Carlos Lemos Cavalcante e Edson Ferreira da Silva.Isento 

d e  c u s t a s ,  d e s p e s a s  p r o c e s s u a i s  e  h o n o r á r i o s 

advocatícios.P.I.C.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis/M 14 de dezembro de 

2017.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81013 Nr: 1337-32.2016.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADO, EKSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OHDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1337-32.2016.811.0050 (Código 81013)

Autor: Ellen Kamila Souza Alves

Requerido: Oziel Honorio de Oliveira

Vistos.

Trata-se de ação de alimentos ajuizada pela parte autora em face da parte 

requerida, ambas devidamente qualificadas nos autos em epígrafe.

As partes formularam acordo às f. 38-39.

Em seguida o representante do Ministério Público pugnou pela 

homologação da composição amigável realizada entre as partes.

É o que cabia relatar.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto aos alimentos da menor, mantendo e 

resguardado o melhor interesse da criança.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, inexistindo óbice 

legal, em consonância com o parecer ministerial, HOMOLOGO o acordo 

estabelecido entre Ellen Kamilla Souza Alves, representante da menor N.A 

de O., e Oziel Honorio de Oliveira no tocante aos alimentos, na forma e 

condições pactuadas no termo de f. 38-39, para que produza os seus 

efeitos legais e jurídicos.

Com efeito, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 269, inciso III do CPC.

 Sem custas em face do benefício da Justiça Gratuita.

A seguir, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis-MT, 12 de dezembro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 86156 Nr: 4570-37.2016.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRAFECON CONSULTORIA E PROJETOS DE 

ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4570-37.2016.811.0050 (Código 86156)

Exequente: Município de Campo Novo do Parecis

Executado: Trafecon Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda

EXECUÇÃO FISCAL

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de execução fiscal intentada pelo Município de Campo Novo do 

Parecis, visando receber créditos fiscais atrasados.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (f. 11).

Ante o exposto, nos termos do art. 924, inciso IV, do CPC, julgo extinta a 

presente execução fiscal, movida pelo Município de Campo Novo do 

Parecis.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios (LEF, 

art. 26).

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Campo Novo do Parecis/MT, 15 de dezembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87015 Nr: 168-73.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI CASANOVA FLORIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB: 9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 168-73.2017.811.0050 (Código 87015)

Autor: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Requerido: Sidnei Casanova Floriano

Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido de liminar ajuizada 

pela parte autora em face do requerido, ambos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (f.31).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Defiro o pleito de f. 31, uma vez que entendo desnecessário suscitar o 

contraditório porque, além de alongar indevidamente o curso da lide, ainda 

não foi regularizada a triangularização processual.

Proceda-se às baixas de eventuais bloqueios judicial/renajud constantes 

no prontuário do veículo.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

 Custas processuais pela parte autora, observando-se o Provimento 

40/2014/CGJ/TJMT.

Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as cautelas de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis, 13 de dezembro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89818 Nr: 1666-10.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JWP, DCDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, acolho o pedido inicial formulado por Jhon 

Wuillian Pereira e Dayane Cael da Silva Pereira para declarar DISSOLVIDO 

O VÍNCULO CONJUGAL que mantinham, julgando procedente o pedido e, 

por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO na forma convencionada na 

inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei n° 6.515/77 c/c 

artigo 226 § 6º da Constituição Federal.No mais, HOMOLOGO o acordo 

representado pelo termo de f. 03 - 05, máxime no que se refere à guarda 

do menor, J.G da S.P, ao direito de visita e partilha de bens. Pelo exposto, 

JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, conforme disciplina o art. 

269, I e III do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, expeça-se o 

mandado de averbação, junto ao Cartório de Registro Civil competente, 

fazendo constar que a requerente voltará a usar o nome de solteira, qual 

seja DAYANE CAEL DA SILVA.Ciência ao Ministério Público.Depois de 

feitas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se.Publique-se. 

Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 15/12/2017.Cláudia Anffe 

Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91595 Nr: 2759-08.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDSJ, EDSD, DRF, MMC, WCDF, MMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

de Ronair Barbosa da Silva Junior, Edézio da Silva Dantas, Diego 

Rodrigues Ferreira, Maurilio Moraes Callegaro, Welitton Camargo Dias 

Freitas, Maurício Moraes Callegaro, devidamente qualificado nos autos.

Às f. 326-327, 337-340, 343-345 e 350-351 foram apresentadas 

respostas às acusações.

Compulsando os autos com a devida diligência verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, dispostas no 

art. 397, do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária dos acusados, 

designo audiência de instrução para o dia 06/02/2018, ás 14h30min.

Estando preso os acusados, deverão ser requisitados, nos termos do 

disposto no §1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas às declarações da vítima, serão inquiridas as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogados os 

acusados.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91771 Nr: 2850-98.2017.811.0050

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPPA, MLPA, MHPA, DMPA, NADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO 

CASTRO - OAB:8392, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, JAQUELINE 

RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE FÁTIMA LANI - 

OAB:16.059/MT, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133/MT

 Autos n° 2850-98.2017.811.0050 (Código 91771)

Autor: Noeme Assunção da Silva

Executado: Dilsolani Pereira dos Santos

Vistos.

Defiro o pedido ministerial de f. 53.

Oficie-se à empresa USINA COPRODIA, empregadora do requerido, para 

que promova o desconto dos alimentos diretamente de sua folha de 

pagamento, depositando a importância na conta bancária poupança nº 

24.948-3, Agência 3036-8, Banco do Brasil , em nome de Noeme 

Assunção da Silva, representante dos menores.

Após, intime-se os requerentes para que se manifestem acerca da 

extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 15 de dezembro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 95090 Nr: 4794-38.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA APARECIDA PERES ASSUNÇÃO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REND CARD - ASSESSORIA DDE CRÉDITO 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA 

- OAB:23.340-O/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4794-38.2017.811.0050 (Código 95090)

Autor: Juliana Aparecida Peres Assunção Neves

Requerido: Rend Card – Assessoria de Crédito Ltda - Me

Vistos.

Recebo a inicial, visto que presentes os seus requisitos legais.

Tendo em vista o interesse da parte autora, designo audiência de 
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conciliação para o dia ___11_ de __abril__________ de 2.018, às 

____14_h_00____min., a ser realizada pela Conciliadora dessa comarca, 

na Sala de Audiências da Segunda Vara.

Realizada a audiência de conciliação, caso as partes não realizem acordo, 

desde já determino a citação do requerido para que, caso queira, conteste 

a presente ação no prazo legal de quinze dias (art. 335, inciso I, do CPC), 

sob pena de revelia.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

 Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Intime-se a Defesa da parte autora, via DJE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 12 de dezembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95367 Nr: 4944-19.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONALDO DA SILVA CUPERTINO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...].Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada.Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, que deverá ser cumprido com 

circunspecção e moderação.Cumprida a medida, cite-se a parte requerida 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento da integralidade 

da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.Após o 

decurso do prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar e citação 

da parte requerida, não ocorrendo depósito integral da dívida, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, devendo ser expedido ofício ao 

Departamento de Trânsito competente, a fim de que se proceda a novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

que este indicar, livre de ônus da propriedade fiduciária, nos termos do 

§1º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da Lei n° 

10.931/2004.Cite a parte devedora, ainda, para querendo, contestar a 

ação no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-a de que com seu silêncio, 

findo o prazo, ser-lhe-á decretada a revelia, sendo considerados 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Cientifique-a que a resposta 

poderá ser apresentada ainda que a devedora tenha pagado a dívida, 

caso entenda ter havido pagamento a maior e deseje restituição, tudo nos 

ditames do §4º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da 

Lei n° 10.931/2004.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 13 de dezembro de 

2017.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95412 Nr: 4970-17.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIACOMET INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA, 

RICARDINHO ANTHERO GIACOMET, NEUSA ANTONIA PEZZI GIACOMET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4970-17.2017.811.0050 (Código 95412)

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado(a): Giacomet Industria de Madeiras Ltda e outros

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Vistos.

Cite-se os executados para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, 

efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do NCPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

NCPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado.

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar os executados 2 

(duas) vezes, em dias distintos, e havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do NCPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este 

às penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 15 de dezembro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93038 Nr: 3608-77.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IURY SIMMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3608-77.2017.811.0050 (Código 93038)

Autor: Bradesco Financiamentos

Requerido: Iury Simmi

Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela parte autora em 

face do requerido, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (f.17/18).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Defiro o pleito de f. 17/18, uma vez que entendo desnecessário suscitar o 

contraditório porque, além de alongar indevidamente o curso da lide, ainda 

não foi regularizada a triangularização processual.

Deixo de analisar os pedidos acerca de negativação ou restrições 

oriundas da presente ação em virtude do não recebimento da inicial.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

 Custas processuais pela parte autora, observando-se o Provimento 

40/2014/CGJ/TJMT.

Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as cautelas de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis, 13 de dezembro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha
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 Cod. Proc.: 95160 Nr: 4838-57.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROSEPERA RESTAURANTE LTDA - ME, 

ROSIMEIRE ZUIN MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21.822/MT, PAULO CEZAR MARCON - OAB:27.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...].Cite-se o executado para, no prazo de 3 (três) dias, contado da 

citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do NCPC).Fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo assinalado, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do NCPC).Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de 

justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado.A penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

por este juízo, mediante demonstração de que a constrição proposta será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.Se o oficial de justiça 

não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar o executado 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (art. 828, do NCPC), devendo o exequente, no prazo 

de dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida.Sem prejuízo, 

retifique-se o polo passivo da presente ação, procedendo à correção 

necessária para identificação e pronúncia correta da executada, qual 

seja, Prospera Restaurante Ltda - Me.Campo Novo do Parecis/MT, 13 de 

dezembro de 2017.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92435 Nr: 3245-90.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIVALDO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3245-90.2017.811.0050 (Código 92435)

Requerente: Florivaldo de Matos

Requerido: Seguradora Lider dos CCConsorcios de Seguro DPVAT S/A

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO

Vistos em correição.

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório ajuizada por 

Florivaldo de Matos em face da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguros DPVAT S/A, devidamente qualificados nos autos, sem 

comprovação do indeferimento do requerimento administrativo, ou ainda, 

resistência da requerida para analisar pleito.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente a negativa do pedido administrativo formulado 

perante o requerido ou, ainda, documento que comprove a resistência 

quanto a análise do pedido administrativo, sob pena de extinção e 

arquivamento dos autos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis, 17 de novembro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 18460 Nr: 2197-19.2005.811.0050

 AÇÃO: Outras medidas provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5862/MT

 Vistos.

Cuida-se de ação de guarda ajuizada por Gilberto Mello Maciman em face 

de Dejaine Raquel de Souza.

Após regular processamento do feito, as partes informaram a realização 

de acordo às f. 90-91, oportunidade que pugnaram pela sua homologação.

O Ministério Público pugnou pela homologação do acordo (f. 93).

Vieram os autos conclusos.

É O RELATO.

DECIDO.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto a guarda do menor Matheus Gustavo de 

Souza Maciman, mantendo e resguardado o melhor interesse da criança.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre Gilberto Mello Maciman e 

Dejaine Raquel de Souza no tocante a guarda e despesas do menor 

Matheus Gustavo de Souza Maciman na forma e condições pactuadas no 

termo de f. 90-91, para que produza os seus efeitos legais e jurídicos.

Com efeito, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b do CPC.

 Sem custas em face do benefício da Justiça Gratuita.

A seguir, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 20397 Nr: 704-70.2006.811.0050

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação de busca e apreensão de menor ajuizada por Gilberto 

Mello Maciman em face de Dejaine Raquel de Souza.

Conforme se depreende dos autos em apenso, as partes realizaram 

acordo.

Instado a manifestar, o Ministério Públicco pugnou pela homologação dos 

autos em apenso e a extinção da presente ação em razão da perda do 

objeto (f. 50 verso).

Vieram os autos conclusos.

É O RELATO.

DECIDO.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, constato que as partes 

realizaram acordo nos autos em apenso, o qual foi homologado na 

presente data.

Assim, tendo o feito perdido seu objeto, não há mais legitimidade da parte 

autora para prosseguimento da demanda.

Sendo assim, nos termos do art. 485, IV e VI do CPC, julgo extinta a 

presente ação de busca e apreensão de menor movida por Gilberto Mello 

Maciman e Dejaine Raquel de Souza.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81534 Nr: 1663-89.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DAVID FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 Vistos.
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Trata-se de executivo de pena privativa de liberdade que figura como 

recuperando Leandro David Ferreira.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público requereu a extinção da 

punibilidade do reeducando pelo cumprimento da pena imposta (f. 101).

É o singelo relatório.

 DECIDO.

Analisando detidamente os autos, verifico que o reeducando cumpriu 

integralmente a pena e obrigações que lhe foram impostas. Com efeito, em 

consonância com o parecer ministerial, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do reeducando Leandro David Ferreira, devidamente 

qualificado nos autos. Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 93141 Nr: 3674-57.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MARCOS STOLARSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA 

- OAB:23.340-O/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3674-57.2017.811.0050 (Código 93141)

Requerente: Carlos Marcos Stolarski

Requerido: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de 

dano moral com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada 

ajuizada por Carlos Marcos Stolarski em face de Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

O pedido de justiça gratuita foi negado, oportunidade em que a parte 

requerente realizou o pagamento das custas judiciais conforme se vê às f. 

27-28.

Os autos vieram conclusos para análise do recebimento da exordial e 

pedido de tutela antecipada de urgência.

DECIDO.

Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é 

necessário que existam elementos probatórios suficientes nos autos para 

convencer o julgador, em sede de cognição sumária, que o pedido do 

autor muito provavelmente será julgado procedente ao final da lide, 

conforme preceitua o caput do artigo 300 do NCPC.

Confira-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo.

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

caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos 

que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada 

se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, faz-se necessária a presença da probabilidade do direito e o 

perigo da demora, para que a tutela seja antecipada em juízo de cognição 

sumária.

Partindo dessas premissas, observo que a probabilidade do direito 

alegado pela parte autora não está devidamente consubstanciada nos 

autos.

Ocorre que a parte requerente relata que ao tentar atualizar seu cadastro 

junto ao Banco do Brasil S/A foi informado que havia duas restrições em 

seu nome e, que uma delas era proveniente da parte requerida.

Em razão disso, argumenta que a atualização de seus dados ficou 

impossibilitada pelo Banco, no entanto, não demonstrou aos autos, a 

recusa pelo Banco.

Assim, ausentes os requisitos da probabilidade do direito do autor e, via 

de consequência, o perigo da demora, INDEFIRO, por ora, o pedido de 

tutela antecipada de urgência.

DESIGNO audiência de conciliação/mediação para o dia 

___09_/__05__/__2018__, às __14__h_00___min.

CITE-SE o requerido, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

HAVENDO DESINTERESSE pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

 CONSIGNE-SE no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 19 de dezembro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 95319 Nr: 4924-28.2017.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVDSS, HSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4924-28.2017.811.0050 (Código 95319)

Requerente: Helena Siqueira Medeiros

Requerido: Valdinei da Silva Lima

AÇÃO DE ALIMENTOS

Vistos.

Processe-se em segredo de justiça (art. 155, II, do CPC), e com isenção de 

custas.

 Atenta às condições pessoais do alimentante e do alimentado, arbitro os 

alimentos provisórios no valor de R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um reais 

e dez centavos), equivalente a 30% do salário mínimo, em virtude da prova 

do parentesco acostada às f.12.

 O valor acima consignado deverá ser depositado, todo o dia 10 (dez) de 

cada mês, em conta indicada pela autora, ou mediante recibo, sendo 

devido a partir da citação do requerido.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia __17_ 

do mês de __maio_____________do ano 20_18__, às __13_ h _00__ min.

Cite-se o réu e intime-se o autor a fim de que compareçam à solenidade, 

acompanhados de seu advogado e testemunhas, independentemente de 

prévio depósito de rol, importando a ausência em extinção e arquivamento 

do processo e a daquele em confissão e revelia.

Na audiência, se não houver acordo, poderá o Réu contestar, desde que o 

faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva de 

testemunhas e proferimento de sentença.

Cite-se com as advertências de estilo.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 13 de dezembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71226 Nr: 4187-30.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI MIRANDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXICASE MÁQUINAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sales Missio - OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4187-30.2014.811.0050 (Código 71226)

Exequente: Davi Miranda Ferreira

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 236 de 1071



Executado: Maxicase Máquinas Ltda.

Vistos.

Retifique-se a distribuição e autuação para constar a presente como 

cumprimento de sentença.

Intime-se a parte promovida/executada, por meio de seu procurador, para 

que, nos termos do art. 523 do CPC, realize o pagamento do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Não ocorrendo pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento e, também, de honorário de advogado de dez por cento (art. 

523, § 1º, CPC).

Decorrido o prazo sem o pagamento do valor devido, desde já, determino a 

expedição de mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (art. 523, § 3º, CPC).

Consigna-se que, no ato da intimação, o executado ficará ciente que, 

transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação, iniciará, em igual prazo, 

ou seja, quinze dias, o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento 

de sentença, nos termos do art. 525, caput , do CPC.

Cumpridas as determinações acima, intime-se a parte exequente para 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, certifique o tramite e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 17 de novembro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82711 Nr: 2359-28.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPO FORTE REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELY DE FÁTIMA MARCONDES, 

FRANCISCO CARLOS RIBAS MARCONDES, CLENICE APARECIDA 

TEIXEIRA MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 istos.

Trata-se de ação de execução ajuizada pela parte exequente em face do 

executado, todos devidamente qualificados nos autos.

Às f. 66-71 as partes apresentaram acordo

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto a presente demanda (f. 66-71).

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes na forma e 

condições pactuadas no termo de f. 66-71, para que produza os seus 

efeitos legais e jurídicos.

Com efeito, AGUARDE-SE o cumprimento da obrigação acordada entre as 

partes devendo o feito ser suspenso até o término do acordo, conforme 

termo ora homologado.

Decorrido o prazo, a contar da intimação via DJE desta decisão, o 

requerente deve ser manifestar independente de nova intimação no prazo 

de 5 dias.

Caso o autor não se manifeste conforme acima determinado, deve a 

gestora aguardar 30 dias e decorrido este prazo intimar pessoalmente a 

parte autora a impulsionar o feito em 5 (cinco) dias, cientificando que o 

prazo in albis acarretará em aceitação tácita quanto o cumprimento integral 

do acordo (pagamento integral do débito).

 Custas na forma acordada.

 A seguir, arquivem-se provisoriamente estes autos, observadas as 

formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 94648 Nr: 4558-86.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS BENASSI, JOÃO PAULO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4558-86.2017.811.0050 (Código 94648)

Autor: Everest Transportes Rodoviários Ltda.

Requerido: João Carlos Benassi e João Paulo Rodrigues

Vistos.

Recebo a inicial, uma vez que presentes os seus requisitos legais.

Desta forma, designo audiência de conciliação para o dia _09_/ __05_/ 

2.018___, às ___13_h_30___min., a ser realizada pela Conciliadora dessa 

comarca, na Sala de Audiências da Segunda Vara.

Realizada a audiência de conciliação, caso as partes não realizem acordo, 

desde já determino a citação do requerido para que, caso queira, conteste 

a presente ação no prazo legal de quinze dias (art. 335, inciso I, do CPC), 

sob pena de revelia.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

 Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Intime-se a Defesa da parte autora, via DJE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 12 de dezembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90956 Nr: 2390-14.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDRKDG, SKDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA DE CAMARGO VIANA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2390-14.2017.811.0050 (Código 90956)

Autor: Luis Carlos da Guia

Requerido: Samanta Kottwittz da Guia

Vistos.

Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, adequando-a ao 

disposto no artigo 319 do Código de Processo Civil, especificamente, 

anexando aos autos a decisão judicial que homologou o acordo de f. 09 

verso - 11, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis, 16 de dezembro de 2017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89197 Nr: 1304-08.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:143.801/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 
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2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Campo Novo do Parecis, 11 de janeiro de 2018.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71363 Nr: 42-91.2015.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE STANGERLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes, na pessoa de seus 

advogados para que, fiquem cientes que a perícia médica mencionada no 

despacho retro ficou designada para o dia 21/03/2018 às 17:00, a ser 

realizada no consultório do Dr. Dr. André Luciano de Meira Martins, 

localizado na LEON MEDICINA DO TRABALHO NA AV. BRASIL, 1560-NE, 

bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnicos, no prazo de 05 (cinco) dias [art. 421, § 1.° do CPC]. 

Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer na perícia a ser 

designada, independentemente, de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 74990 Nr: 2156-03.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A-ADPDVDTDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:20.697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BOLZAN 

ADOLFATO - OAB:OAB/PR 62.467, LEONARDO MARÇAL RIBEIRO - 

OAB:OAB/PR 62.467

 (...)indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Quanto ao pedido de constrição de 

veículo pelo sistema RENAJUD feito pela parte autora nos presentes 

autos, importante consignar que o RENAJUD é um sistema em que se 

propicia a realização de um bloqueio no cadastro dos veículos em nome do 

proprietário, porém não serve a realização de penhora, pois em caso de 

bens móveis a penhora deve ser concreta e não simplesmente no sistema, 

devendo o credor indicar o local em que se encontram os veículos.Sendo 

assim, indefiro o acesso ao RENAJUD, pois o credor não indicou a 

localização do veículo e nem mesmo se há veículos em nome do 

executado.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89214 Nr: 1315-37.2017.811.0050

 AÇÃO: Declaração de Ausência->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTINO ALFREDO MENDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93241 Nr: 3735-15.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA VALE DO JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT, PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DIAS FREITAS - 

OAB:205.385/RJ, GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - 

OAB:10647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3735-15.2017.811.0050 (Código 93241)

Autor: Cooperativa Vale do Juruena Ltda

Requerido: Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis/MT e outro

Vistos.

Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, adequando-a ao 

disposto no artigo 319 do Código de Processo Civil, especificamente, 

anexando aos autos cópia legível do documento de f.45-50, relacionado 

ao procedimento administrativo mencionado na inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 62402 Nr: 365-67.2013.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERILDO DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 365-67.2013.811.0050 (Código 62402)

Autor: Banco Bradesco S/A

Requerido: Aderildo de Souza Santos

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco 

S/A em face de Aderildo de Souza Santos, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Às f. 32 a inicial foi recebida, em 04 de fevereiro de 2.013.

A parte requerida não foi encontrada conforme certidão de f. 41.

Foi deferido o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira por 

meio do Sistema Bacen-Jud (f.65), efetivada sem sucesso, conforme se 

verifica às f.66-67.

O exequente requereu o sobrestamento do feito.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

 De início, consigno que o feito foi distribuído em 2.013, de modo que, 

analisando minuciosamente os autos, observo que desde o recebimento 

do feito a parte requerida não foi devidamente intimada/citada.
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É inquestionável que a parte autora somente se lembra do presente feito 

quando intimada para dar andamento, e, quando pleiteia prosseguimento, 

elabora petição que não coaduna com a realidade processual.

Tal cenário demonstra que a intenção clara da parte autora é manter o 

processo em andamento por tempo indeterminado, sem diligências 

efetivas, apenas lotando os feitos processuais que já são demasiados na 

Justiça Brasileira.

Ocorre que o contexto fático carreado aos autos, aliado ao tempo de 

tramitação do feito, qual seja, mais de 05 (cinco) anos sem que a parte 

autora demonstre quais diligências foram realizadas para a localização do 

endereço da parte requerida, demonstra de forma incontestável a 

ausência de interesse desta para a devida conclusão do processo, 

conforme previsto no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ora, o prosseguimento do feito somente seria capaz com a localização da 

parte requerida, sendo que a inexistência de diligência para citação do 

requerido nos autos, por inércia da parte autora, após mais de cinco anos 

de tramitação, constitui causa de extinção do feito, sem resolução do 

mérito, por falta de interesse de agir da parte autora.

Aliás, não é demasia registrar, que não se tratando de extinção do 

processo por abandono da parte autora, não há o que se falar em 

necessidade de intimação pessoal nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

 Diante disso, sendo claro que não compete ao magistrado elaborar 

despachos pormenorizados com as informações constantes em certidões, 

para que então o causídico entenda qual prosseguimento deve ser 

adotado ou qual pedido deve ser elaborado.

 É incontestável que a extinção do feito é a medida que se impõe diante da 

negligência da parte autora, para promoção dos atos que lhe incumbe, de 

modo a efetivar o andamento processual.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.

 Custas processuais pela parte autora, observando-se o Provimento 

40/2014/CGJ/TJMT.

Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as cautelas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 12 de janeiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72302 Nr: 4259-17.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADIMIR MARIANO GARSHAL DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Código 72302

Vistos.

 Considerando que nos dias 29 de janeiro de 2018 a 06 de fevereiro de 

2018 estarei de licença, nos termos do artigo 245 do COJE, redesigno a 

audiência aprazada anteriormente para o dia ___27_/__02__/201_8__, às 

__15__h__00__min.

Intimem-se.

Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 16 de janeiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72328 Nr: 561-66.2015.811.0050

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDER JOÃO ARGUELHO BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA, AIKA 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, CLÁUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI - 

OAB:5759, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11846, LUCIANA DE 

BONA TSCHOPE - OAB:7394/O, MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - 

OAB:OAB-SP

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar 

solidariamente as empresas requeridas ao fornecimento ao autor das 

condições de isenção de ICMS e IPI de Portador de Necessidades 

Especiais, para aquisição de bem com as mesmas características daquele 

descrito na Nota Fiscal nº 804.891.Condeno, ainda, as requeridas, ao 

pagamento de indenização referente aos danos materiais suportados pelo 

réu correspondente às despesas com aluguel de veículo comprovadas 

nos autos (R$5.100,00) corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do 

evento danoso (Súmula 43 – STJ), e acrescidos de juros de 1% a partir da 

citação, e danos morais no valor de R$10.000,00, devendo a quantia ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do 

Enunciado 362 do STJ.Pela sucumbência, condeno o réu no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sob 

o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Atente-se ao que dispõe o Provimento 40/2014 da 

CGJ/TJMT.Transitada em julgado a sentença, arquive-se com baixa dos 

autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de 

praxe.Publique-se, registre-se, intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78582 Nr: 9-67.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA, OSMAR ZAWASKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

Tiago Maciel Borges - OAB:20640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B, Tiago Maciel 

Borges - OAB:20640

 Vistos.

Trata-se de ação de ação de obrigação de fazer c/c pedido de 

antecipação de tutela específica e indenização por danos morais ajuizada 

por Osmar Zawaski em face de UNIMED Vale do Sepotuba, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

Após regular prosseguimento do feito, a ação foi julgada procedente, 

conforme se vê às f. 64-67.

A parte requerida interpôs recurso de apelação às f. 69-79.

Contrarrazões às f. 82-86.

Às f. 95-100 o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

desproveu o recurso.

Em seguida, as partes formularam acordo às f. 103-105.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto a presente demanda (f. 103).

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes na forma e 

condições pactuadas no termo de f. 103, para que produza os seus 

efeitos legais e jurídicos.

Com efeito, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b do CPC.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

acordada.

Transitada em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93239 Nr: 3733-45.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIMAR SOUZA SARAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, FRANCISMAR SOUZA 

SARAIVA, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Campo Novo do Parecis, 12 de janeiro de 2018.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94018 Nr: 4197-69.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KASSIO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Trata-se de Executivo de Pena em que figura como reeducando Kassio 

Alves dos Santos.

Consoante petição de f. 34, o recuperando informou novo endereço na 

comarca de Lucas do Rio Verde/MT, razão pela qual, pugnou pela 

remessa do feito para aquela comarca.

Em seguida, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido 

(f. 38-39).

DECIDO.

Compulsando os autos com a devida diligência, observo que o reeducando 

informou novo endereço Lucas do Rio Verde (MT), razão porque se impõe 

a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais daquela comarca para 

fiscalização do cumprimento da pena imposta.

Com efeito, em cumprimento ao disposto no art. 1.547 da CNGC, 

remetam-se os autos à Vara de Execuções Penais da Comarca de Lucas 

do Rio Verde (MT). Proceda-se às baixas de praxe. Ciência ao Ministério 

Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94287 Nr: 4352-72.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO SANTOS RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Vistos.

Diante da concordância tácita das partes, HOMOLOGO o cálculo de pena 

apresentado às f. 30.

Com efeito, encaminhe-se cópia do cálculo ao reeducando para 

conhecimento.

Permaneçam os autos em cartório aguardando a data prevista para o 

próximo benefício em 21/02/2019, oportunidade em que deverá ser 

requisitado seu atestado de comportamento carcerário.

Após, colha-se o parecer ministerial para fins de progressão para o 

regime semiaberto.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95007 Nr: 4758-93.2017.811.0050

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI DE SOUZA JARDIM - 

OAB:33901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4758-93.2017.811.0050 (Código 95007)

Requerente: Alaércio Edimundo Pitão

Requerido: Maria David Pitão

Vistos.

Dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação.

Em seguida, retornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 12 de janeiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35171 Nr: 1960-09.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MAURO ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da concordância tácita das partes, HOMOLOGO o cálculo de pena 

apresentado às f. 453.

Com efeito, encaminhe-se cópia do cálculo ao reeducando para 

conhecimento.

Permaneçam os autos em cartório aguardando a data prevista para o 

próximo benefício em 12/01/2019, oportunidade em que deverá ser 

requisitado seu atestado de comportamento carcerário.

Após, colha-se o parecer ministerial para fins de progressão para o 

regime semiaberto.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 37487 Nr: 840-91.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON GERMANO BERGMANN, CLEUNICE TEREZINHA 

CARAMORI BERGMANN, LEONEL MACHADO, SILVANA ALVES CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONEL MACHADO, SILVANA ALVES 

CRESTANI, MILTON GERMANO BERGMANN, CLEUNICE TEREZINHA 

CARAMORI BERGMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - OAB:8161/MT, 

MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA 

- OAB:7.203, PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR 

DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH 

- OAB:8161/MT, JANDIR LEMOS - OAB:12541-A, MAGALI FURTAK - 

OAB:7.790-MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60942 Nr: 1946-54.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEIDE MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 
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PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68486 Nr: 2211-85.2014.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A - ATUAL DENOMINAÇÃO 

DO BANCO AUTOLATINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2211-85.2014.811.0050 (Código 68486)

Autor(a): Banco Volkswagen

Requerido(a): Expedita Rodrigues da Silva

Vistos.

Defiro o pedido de f. 47-50.

INTIME-SE a parte autora, por meio de seu patrono, via DJE, para que 

efetue o pagamento da diligência do(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Após, proceda-se o senhor Meirinho à intimação da parte requerida para 

que informe a localização do veículo, objeto da presente ação, 

advertindo-a, que a ocultação do mesmo poderá reincidir em multa por 

crime de desobediência e ato atentatório à dignidade da justiça .

Em seguida, aportada a certidão do(a) oficial(a), intime-se a parte autora, 

por meio de seu patrono, via DJE, para manifestar o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71220 Nr: 4182-08.2014.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORDALÍCIA NASCIMENTO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLÓRIA DA SILVA 

MARTINS - OAB:10.100/MT, FABIANA RODRIGUES DE O. DELMONDES - 

OAB:7.819/MT, José Lídio Alves dos Santos - OAB:20853-A/MT, 

NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A, ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4182-08.2014.811.0050 (Código 71220)

Autor: Banco Itaucard s.a

Requerido: Ordalícia Nascimento Leite

Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela parte autora em 

face do requerido, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (f.51).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Defiro o pleito de f. 51, uma vez que entendo desnecessário suscitar o 

contraditório porque, além de alongar indevidamente o curso da lide, ainda 

não foi regularizada a triangularização processual.

Proceda-se às baixas de eventuais bloqueios judicial/renajud constantes 

no prontuário do veículo.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

 Custas processuais pela parte autora, observando-se o Provimento 

40/2014/CGJ/TJMT.

Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as cautelas de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78659 Nr: 52-04.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA ZOCCHE NEUMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84081 Nr: 3211-52.2016.811.0050

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes, na pessoa de seus 

advogados para que, fiquem cientes que a perícia médica mencionada no 

despacho retro ficou designada para o dia 14/03/2018 às 17:00, a ser 

realizada no consultório do Dr. Dr. André Luciano de Meira Martins, 

localizado na LEON MEDICINA DO TRABALHO NA AV. BRASIL, 1560-NE, 

bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnicos, no prazo de 05 (cinco) dias [art. 421, § 1.° do CPC]. 

Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer na perícia a ser 

designada, independentemente, de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88414 Nr: 895-32.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDA LUDGERO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT- 14176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Decido.Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

requerente cumprido estes requisitos.Com efeito, os documentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 241 de 1071



atrelados à inicial demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência (f. 34).Por outro lado, há receio de que o requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito.Isto posto, DEFIRO, 

liminarmente, a medida pleiteada.Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, que deverá ser cumprido com circunspecção e 

moderação.Cumprida a medida, cite-se a parte requerida para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento da integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.Após o decurso do 

prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar e citação da parte 

requerida, não ocorrendo depósito integral da dívida, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, devendo ser expedido ofício ao Departamento de Trânsito 

competente, a fim de que se proceda a novo certificado de registro de 

propriedade em nome do credor, ou de terceiro que este indicar, livre de 

ônus da propriedade fiduciária, nos termos do §1º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da Lei n° 10.931/2004.Cite a 

parte devedora, ainda, para querendo, contestar a ação no prazo de 15 

(quinze) dias. Advirta-a de que com seu silêncio, findo o prazo, ser-lhe-á 

decretada a revelia, sendo considerados verdadeiros os fatos alegados 

pelo autor. Cientifique-a que a resposta poderá ser apresentada ainda que 

a devedora tenha pagado a dívida, caso entenda ter havido pagamento a 

maior e deseje restituição, tudo nos ditames do §4º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da Lei n° 

10.931/2004.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 16 de janeiro de 

2018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88634 Nr: 1009-68.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAYNA PEREIRA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON RODRIGO TONETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1009-68.2017.811.0050 (Código 88634)

Requerente(s): Tayna Pereira dos Anjos

Requerido(s): Anderson Rodrigo Tonetto

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Obrigação de Fazer Com Pedido de 

Tutela de Urgência de Natureza Antecipada ajuizada por Tayna Pereira 

dos Anjos em face de Anderson Rodrigo Tonetto.

O feito seguiu o devido tramite processual, oportunidade que a parte 

autora pugnou pela desistência da ação às f. 30-31.

É o relatório.

Decido.

De início, observa-se que não houve a formação da relação triangular, 

visto que a parte requeria ainda não foi citada.

Dessa forma, considerando que a desistência da ação pode ocorrer sem 

o consentimento do réu, caso ainda não oferecida a contestação (art. 485, 

§4º, CPC), desnecessário alongar indevidamente o curso da lide.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

 Sem honorários.

 Custas processuais pela parte requerente observando-se os itens 

2.14.11 e 6.12.3 da CNGC e Provimento 40/2014-CGJ.

Com o trânsito em julgado, após as baixas necessárias, arquivem-se os 

autos.

Publique-se, registre-se e intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91128 Nr: 2497-58.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE BASSANI VALGUSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB: 9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2497-58.2017.811.0050 (Código 91128)

Autor: Banco Bradesco S/A

Requerido(a): Alexandre Bassani Valguski

Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido de liminar ajuizada 

pela parte autora em face da requerida, ambos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (f.22).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Defiro o pleito de f. 22, uma vez que entendo desnecessário suscitar o 

contraditório porque, além de alongar indevidamente o curso da lide, ainda 

não foi regularizada a triangularização processual.

Proceda-se às baixas de eventuais bloqueios judicial/renajud constantes 

no prontuário do veículo.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

 Custas processuais pela parte autora, observando-se o Provimento 

40/2014/CGJ/TJMT.

Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as cautelas de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92707 Nr: 3391-34.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULINHO PINTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS SILVEIRA 

BELINTANI FILHO - OAB:164977 -MG

 Vistos.

Intime-se o autor para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal.

Após, especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92951 Nr: 3550-74.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR MARQUES DE CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 Vistos.

Homologo a desistência da testemunha de defesa formulada às f. 171.

Assim, não havendo mais provas a serem produzidas, declaro encerrada 

a instrução.

 Dê-se vista dos autos ao Ministério Público e à Defesa, sucessivamente, 

por 5 (cinco) dias, para apresentação das alegações finais.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95403 Nr: 4964-10.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURY DA CONCEIÇÃO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Vistos.

Tendo em vista que se trata de Guia de Execução penal provisória, fica o 

réu dispensado de recolhimento da pena de multa.

Proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade, 

observando-se a detração penal (art. 42 do CP).

Sem prejuízo, solicite-se o atestado de comportamento carcerário do 

recuperando.

Após, manifestem-se as partes sobre o referido cálculo e voltem 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95430 Nr: 4976-24.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN KAICK GREGORIO NEVES DA SILVA, 

TAMARIS RODRIGUES DE SOUZA, FRANCISCO ERICKS GOMES DA 

CONCEIÇÃO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 4976-24.2017.811.0050 (Código 95430)Autor: Ministério 

PúblicoRéus: Ronan Kaick Gregorio Neves da Silva e Tamaris Rodrigues 

de Souza Vistos.Em juízo de cognição sumária constato a plausibilidade 

jurídica da pretensão punitiva estatal, porquanto os fatos narrados na 

preambular acusatória demonstram a materialidade do delito, bem como 

fortes indícios de autoria. Destarte, por descrever fatos que, em tese, se 

subsumem ao tipo penal, e por apontar indícios de autoria, RECEBO a 

denúncia ofertada, nos termos em que fora posta em juízo, dando os réus 

como incurso no artigo nela mencionado, uma vez que preenche todos os 

requisitos do art. 41 do CPP, e não se enquadra em nenhuma das 

hipóteses do artigo 43 do CPP.Fundamento a presente decisão, pois 

consta nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a denotar a existência 

do fumus boni juris, havendo, portanto, a necessidade do recebimento da 

denúncia e consequente prosseguimento da ação penal.Ressalto que o 

recebimento, cujo despacho contém carga decisória e requer 

fundamentação (art. 39, inc. IX da CF), não implica em pré-julgamento (art. 

5º LVII da Carta Magna), sendo evidente que o exame do mérito 

dependerá da análise do conjunto probatório a ser carreado para os 

autos, com a garantia do devido processo legal.Providencie-se a citação 

dos acusados para que, no prazo de 10 (dez) dias, respondam, por 

escrito, a acusação.Deverá o Sr. Oficial de Justiça indagar aos 

denunciados se estes possuem advogado constituído, e caso não 

possua, se tem condições de constituirem advogado, devendo tudo ser 

consignado no mandado de citação. Não apresentada à resposta, no 

prazo legal, desde já nomeio a Defensoria Pública para oferecê-la em até 

10 dias, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95492 Nr: 5004-89.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVANILDO SALES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista que se trata de Guia de Execução penal provisória, fica o 

réu dispensado de recolhimento da pena de multa.

Proceda-se ao cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade, 

observando-se a detração penal (art. 42 do CP).

Sem prejuízo, solicite-se o atestado de comportamento carcerário do 

recuperando.

Após, manifestem-se as partes sobre o referido cálculo e voltem 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95492 Nr: 5004-89.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVANILDO SALES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, GIVANILDO SALES DA 

SILVA, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 34820 Nr: 1609-36.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Autos n° 1609-36.2010.811.0050 (Cód. 34820)

Recuperando: José Cicero dos Santos

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 430.

Assim, aguarde-se a data do transito em julgado da nova condenação 

para realização de novo cálculo conforme requerido pelo Ministério Público 

às f. 430.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 16 de janeiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60752 Nr: 1754-24.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Assim, em consonância com o Ministério Público (f. 459-460 e 464-465), 

indefiro o pedido formulado pela defesa visando a concessão do 

livramento condicional ao recuperando (f. 453 e 461-463) ante a ausência 

de requisito subjetivo (art. 83, inciso III, do CP).Sem prejuízo, HOMOLOGO 

o cálculo de pena apresentado às f. 452.Com efeito, encaminhe-se cópia 

do cálculo ao reeducando para conhecimento.Permaneçam os autos em 

cartório aguardando a data prevista para o próximo benefício em 

17/07/2018, oportunidade em que deverá ser requisitado seu atestado de 

comportamento carcerário.Após, colha-se o parecer ministerial para fins 

de progressão para o regime semiaberto.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60792 Nr: 1795-88.2012.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO ALCIDIO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACS TADEU VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Newton Zacarias Peterman 

Fregadolli Brandão - OAB:10.515/MT, SANDRA ELIANE JOHN - 

OAB:12756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883, Ricardo Alexandre de Souza Jesus - OAB:10071/MS

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 
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2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

Campo Novo dos Parecis, 11 de janeiro de 2018.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 66095 Nr: 197-31.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IONICE DE ARAÚJO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 197-31.2014.811.0050 (Código 66095)

Autora: Ionice de Araújo Silva

 Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 Vistos.

Retifique-se a distribuição e autuação para constar a presente como 

cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado às f. 103-105, na forma do artigo 

535 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 10 de agosto de 2.016.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71577 Nr: 139-91.2015.811.0050

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SM PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TABELIÃO, titular do cartório do Serviço de 

Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da comarca de Campo Novo 

do Parecis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

Campo Novo dos Parecis, 11 de janeiro de 2018.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76174 Nr: 2885-29.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA DE JESUS GOMES, LELIA DE 

SANTANA GOMES, MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, PREFEITO 

MAURO VALTER BERFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ELIAS SIEBERT - 

OAB:18.591-MT, DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT, PRISCILA SACARDI 

BIUDES RUBERT - OAB:7.286/MT

 Assim, DETERMINO a citação do denunciado para contestar.O 

denunciante deverá providenciar a citação nos prazos referidos no § 1º, 

do artigo 131, do CPC/2015, sob pena de prosseguimento da ação 

somente em seu desfavor (§ 2º, do referido artigo).Apresentada a 

contestação, vistas ao autor para impugnar.Após, especifiquem as partes, 

de forma fundamentada, as provas que pretendem produzir no prazo de 

10 (dez) dias sob pena de preclusão devendo, no mesmo prazo, depositar 

o rol de testemunhas caso haja interesse na produção de prova 

oral.Decorrido o prazo, certifique-se se necessário e façam os autos 

conclusos.Oportunamente, oficie-se o Município de Campo Novo do 

Parecis e ao Centro de Tratamento Feminino Rosa de Saron para que 

preste informações acerca da atual condição das pacientes internas, no 

prazo de 30 (trinta) dias.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76681 Nr: 3166-82.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILSON APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 3166-82.2015.811.0050 (Cód. 76681)

Recuperando: Adeilson Aparecido de Souza

Vistos.

Diante da informação (f. 91 não numeradas e seguintes), expeça-se carta 

precatória para a regularização da prisão de Adeilson Aparecido de 

Souza junto à comarca de Juína/MT.

Sem prejuízo, requisite-se à SEJUDH seu recambiamento a esta Comarca.

Com a chegada do recuperando a esta comarca, certifique-se e voltem 

conclusos para designação de audiência de justificação.

Intime-se.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 16 de janeiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81885 Nr: 1874-28.2016.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDUIR BUCMAIER, ANITA DE LARA BUCMAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEY SIMIÃO DINIZ, WILLAMI FARIAS 

DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: rogerio de campos - OAB:, 

ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALU SASSAKI - 

OAB:16.898/MT, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13.451/MT, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - OAB:11674-B

 Quanto mais, não há o que se falar em exceção de incompetência, eis 

que, conforme se vê na presente decisão, a preliminar foi rejeitada. Diante 

disso, indefiro o pedido de suspensão do processo pelos fundamentos 

acima expostos.Não havendo mais preliminares e ou prejudiciais de mérito 

a serem analisadas, dou o feito por saneado.Considerando que a parte 

autora já apresentou rol de testemunhas (f. 31), intime-se a parte 

requerida, por meio de seu patrono, via DJE, para que, no prazo 

impostergável de 05 (cinco) dias, apresente rol de testemunhas, não 

podendo ser superior a 10 (dez), sendo 03 (três), no máximo, para a 

prova de cada fato .Desde já, designo audiência de instrução para o dia 

__04__/__04___/_2018_____, às ____14__h__00___min.Ficam as partes 

cientes, por meio de seus patronos, após publicação via DJE, que a 

intimação das testemunhas dar-se-á nos termos do art. 455, ou seja, 

dispensando-se a intimação do Juízo, salvo as hipóteses legais (art. 455 e 

§1º, do CPC).Intimem-se, por meio de seus patronos, via DJE.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 
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Parecis/MT, 24 de novembro de 2.017.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87356 Nr: 337-60.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELIR ALVES E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, JOSÉ MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 337-60.2017.811.0050 (Código 87356)

Requerente: Banco Itaucard s.a

Requerido: Joelir Alves e Silva

Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido de liminar ajuizada 

pela parte autora em face do requerido, ambos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (f.20).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Defiro o pleito de f. 20, uma vez que entendo desnecessário suscitar o 

contraditório porque, além de alongar indevidamente o curso da lide, ainda 

não foi regularizada a triangularização processual.

Proceda-se às baixas de eventuais bloqueios judicial/renajud constantes 

no prontuário do veículo.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

 Custas processuais pela parte autora, observando-se o Provimento 

40/2014/CGJ/TJMT.

Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as cautelas de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87535 Nr: 423-31.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISVAN MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...].DECIDO.Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

requerente cumprido estes requisitos.Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência (f. 23v).Por outro lado, há receio de que o requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito.Isto posto, DEFIRO, 

liminarmente, a medida pleiteada.Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, que deverá ser cumprido com circunspecção e 

moderação.Cumprida a medida, cite-se a parte requerida para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento da integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.Após o decurso do 

prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar e citação da parte 

requerida, não ocorrendo depósito integral da dívida, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, devendo ser expedido ofício ao Departamento de Trânsito 

competente, a fim de que se proceda a novo certificado de registro de 

propriedade em nome do credor, ou de terceiro que este indicar, livre de 

ônus da propriedade fiduciária, nos termos do §1º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da Lei n° 10.931/2004.Cite a 

parte devedora, ainda, para querendo, contestar a ação no prazo de 15 

(quinze) dias. Advirta-a de que com seu silêncio, findo o prazo, ser-lhe-á 

decretada a revelia, sendo considerados verdadeiros os fatos alegados 

pelo autor. Cientifique-a que a resposta poderá ser apresentada ainda que 

a devedora tenha pagado a dívida, caso entenda ter havido pagamento a 

maior e deseje restituição, tudo nos ditames do §4º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da Lei n° 10.931/2004.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Campo 

Novo do Parecis/MT, 16 de janeiro de 2018.Cláudia Anffe Nunes da 

CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87991 Nr: 645-96.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR COMODORO DIESEL LTDA

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

OAB:34.607/RS, VOLNEI COPETTI - OAB:58.099/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88450 Nr: 920-45.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO OLIVEIRA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON CARDOSO 

RIBEIRO - OAB:11.991/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, ADRIANO OLIVEIRA 

MACEDO, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88483 Nr: 938-66.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUTEMAR BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 938-66.2017.811.0050 (Código 88483)

Requerente: Banco Gmac S/A

Requerido: Jutemar Barbosa dos Santos

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de Liminar proposta 

por Banco Gmac S/A em face de Jutemar Barbosa dos Santos, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

No transcorrer do processo, a parte autora peticionou pugnando pela 

desistência da ação f. 29.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Não tendo a relação processual sido completada com a citação, 
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prescindível a manifestação da requerida quanto ao pedido de desistência.

 Desta feita, inexistindo óbice legal, acolho o pedido formulado pela parte 

requerente às f. 29 e, via de consequência, JULGO EXTINTA por sentença 

a presente ação, sem conhecer do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, 

do Código de Processo Civil.

Com efeito, revogo a liminar proferida às f. 28.

Recolham-se eventuais mandados expedidos.

Custas, se houver, deverão ser suportadas pelo autor.

 Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91743 Nr: 2843-09.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMILSON DOROTEIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12.410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92401 Nr: 3219-92.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMP MATIAS MERCADO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...].DECIDO.Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

requerente cumprido estes requisitos.Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência (f. 23v).Por outro lado, há receio de que o requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito.Isto posto, DEFIRO, 

liminarmente, a medida pleiteada.Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, que deverá ser cumprido com circunspecção e 

moderação.Cumprida a medida, cite-se a parte requerida para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento da integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.Após o decurso do 

prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar e citação da parte 

requerida, não ocorrendo depósito integral da dívida, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, devendo ser expedido ofício ao Departamento de Trânsito 

competente, a fim de que se proceda a novo certificado de registro de 

propriedade em nome do credor, ou de terceiro que este indicar, livre de 

ônus da propriedade fiduciária, nos termos do §1º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da Lei n° 10.931/2004.Cite a 

parte devedora, ainda, para querendo, contestar a ação no prazo de 15 

(quinze) dias. Advirta-a de que com seu silêncio, findo o prazo, ser-lhe-á 

decretada a revelia, sendo considerados verdadeiros os fatos alegados 

pelo autor. Cientifique-a que a resposta poderá ser apresentada ainda que 

a devedora tenha pagado a dívida, caso entenda ter havido pagamento a 

maior e deseje restituição, tudo nos ditames do §4º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da Lei n° 

10.931/2004.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 16 de janeiro de 

2018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92528 Nr: 3294-34.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APF

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

OAB:12.209/AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE NEWTON DE 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:8392, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO 

- OAB:12.280/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO a medida cautelar requerida pelo requerente. 

Sem prejuízo, INDEFIRO o pedido de extinção do feito formulado pela 

requerida às f. 38, haja vista o requente ter justificado sua ausência da 

audiência de tentativa de conciliação às f. 35.Assim, aguarde-se o 

decurso do prazo para apresentação da contestação.Em seguida, 

manifeste-se a parte autora e em seguida dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público para manifestação.Após, voltem conclusos para 

sentença.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.Campo Novo do Parecis, 17 de novembro de 2017.Cláudia Anffe 

Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94783 Nr: 4651-49.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 4651-49.2017.811.0050 (Código 94783)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Reinaldo Pereira da Silva

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público Estadual em 

face Reinaldo Pereira da Silva, devidamente qualificado nos autos.

Às f. 53 a douta defesa apresenta resposta à acusação.

Compulsando os autos com a devida diligência verifico não estar 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, dispostas no 

art. 397, do Código de Processo Penal.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, designo 

audiência de instrução para o dia ¬¬__20__/__02__/2018, às ____16 

h__00__min.

Estando preso o acusado, deverá ser requisitado, nos termos do disposto 

no §1º do art. 399 do CPP.

Na audiência serão tomadas às declarações da vítima, serão inquiridas as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e interrogado o 

acusado.

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis (MT), 08 de janeiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95034 Nr: 4777-02.2017.811.0050

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PRETTO TAUCHERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - 

OAB:17.492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4777-02.2017.811.0050 (Código 95034)Exequente: Maria Pretto 
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TauchertExecutado: Ympactus Comercial Ltda. - TelexfreeVistos.De início, 

defiro, excepcionalmente, os benefícios da AJG à parte 

requerente.Prosseguindo, alguns pontos relevantes devem ser aclarados 

para a análise do requerimento de liquidação.O primeiro é a competência 

para apreciação dos feitos, uma vez que em ação coletiva proposta pelo 

Ministério Público do Acre a demanda foi julgada procedente e, agora, um 

dos legitimados individuais, residente neste município de Campo Novo do 

Parecis/MT, vindica a liquidação de seu benefício.O Superior Tribunal de 

Justiça entende ser plenamente cabível a via eleita, aduzindo não existir 

interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da 

ação coletiva para o processamento e julgamento das liquidações e 

execuções individuais desse título judicial.[...]. Por todo o exposto, 

RECEBO a presente liquidação, com os documentos que a 

instruem.Determino a CITAÇÃO do requerido para no prazo máximo de 30 

(trinta) dias apresentar os dados e documentos que entender cabíveis, 

sob pena de serem aceitos os cálculos apresentados pelo requerente, 

artigo 509, § 2º, do CPC.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis, 16 de janeiro de 

2018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95183 Nr: 4853-26.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CRIMINAL DE JUINA/MT, MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU PESSOA ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19.390/MT

 Código 95183

Vistos.

 Considerando que nos dias 29 de janeiro de 2018 a 06 de fevereiro de 

2018 estarei de licença, nos termos do artigo 245 do COJE, redesigno a 

audiência aprazada anteriormente para o dia ___27_/__02__/201_8__, às 

__16__h__30__min.

Intimem-se.

Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 17 de janeiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95461 Nr: 4991-90.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 2ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS/MT, MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 4991-90.2017.811.0050 (Código 95461)

Deprecante: 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Clelson Pereira da Silva

Vistos.

Designo o dia ___20_/__02__/2018 às __17__h_00___min para a 

realização do ato deprecado.

Ciência ao Ministério Público.

Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Campo Novo do Parecis, 08 de janeiro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direitonao

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 95464 Nr: 4994-45.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAILTON MARTINS DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 4994-45.2017.811.0050 (Código 95464)

Autor: Ministério Público

Réus: Wailton Martins Dourado

Vistos.

 Em face da denúncia ofertada pelo Ministério Público, determino a 

notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias, conforme previsto no artigo 55 da Lei nº 11.343/2006. Na 

defesa preliminar, o acusado poderá arguir exceções e preliminares, bem 

como invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar provas e arrolar testemunhas.

Cientifique-se o acusado que, não sendo apresentada a resposta no 

prazo assinalado, será nomeado defensor para oferecê-la, o que desde já 

determino se faça na pessoa do ilustre Defensor Público atuante nesta.

Sem prejuízo, indefiro o item 1 da cota de f. 36, eis que nos termos do art. 

129, inciso VIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem 

como no art. 23 da Lei Orgânica do Ministério Público, estabelecem que o 

Ministério Público, no exercício de suas funções, poderá requisitar 

diligências investigatórias que entender cabíveis, sem a necessidade de 

intervenção do Poder Judiciário para prosseguimento de tal feito. 

Outrossim, defiro o requerimento do item 3 da referida cota.

Assim, requisite-se à autoridade policial o laudo definitivo da droga 

apreendida.

Sem prejuízo, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para 

manifestação do pedido de revogação de prisão preventiva de f. retro.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis, 19 de dezembro de 2017.

Leilamar Aparecida Rodrigues

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95464 Nr: 4994-45.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAILTON MARTINS DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Desta feita, por todo o exposto, e tudo mais que dos autos consta, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva ao requerente 

WAILTON MARTINS DOURADO, mantendo a decisão que decretou a 

prisão preventiva, pelas razões e motivos nela expostos. Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA, a notificação do acusado.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-59.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HADAN JANDERSON SAMULEWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Designação Sessão de Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos 

termos do art. 16, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo 

sessão de conciliação para 20/02/2018 14:00, ficando o autor 

devidamente intimado através de seu advogado. Caso, o nobre defensor 

desejar que o reclamante seja intimado pessoalmente, deverá informar 

esta secretaria em tempo hábil para proceder a devida intimação. 

ADVERTENCIA: a ausência injustificada do reclamante, acarretará em 

extinção e arquivamento do feito, e ainda na condenação ao pagamento 

das custas processuais. Campo Novo do Parecis - MT, Sexta-feira, 15 de 

Dezembro de 2017 NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-81.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA DO CARMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos Forte no art. 

320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 08 

de Janeiro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-36.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONDES DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos Forte no art. 

320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 08 

de Janeiro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-21.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PIM MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos Forte no art. 

320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 08 

de Janeiro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-06.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LIMA ANDORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 08 

de Janeiro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-88.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZETH DA SILVA FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 08 

de Janeiro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000530-58.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 08 

de Janeiro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-43.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SALOMAO SOUSA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 248 de 1071



com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 08 

de Janeiro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-35.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 08 

de Janeiro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-05.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO JOAQUIM DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 08 

de Janeiro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-72.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANDRO BERNADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 08 

de Janeiro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-42.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON JESUS FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 08 

de Janeiro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-12.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO SILVA TANAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 08 

de Janeiro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-94.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO SILVA TANAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 08 

de Janeiro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-64.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MENDES PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 08 

de Janeiro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-49.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MENDES PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 08 

de Janeiro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-04.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 08 

de Janeiro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-86.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 08 

de Janeiro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000555-71.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA BRITO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 08 

de Janeiro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000520-14.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELI DE MORAIS ARANHA (REQUERIDO)

 

Designação Sessão de Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos 

termos do art. 16, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo 

sessão de conciliação para 15/02/2018 15:00, ficando o autor 

devidamente intimado através de seu advogado. Caso, o nobre defensor 

desejar que o reclamante seja intimado pessoalmente, deverá informar 

esta secretaria em tempo hábil para proceder a devida intimação. 

ADVERTENCIA: a ausência injustificada do reclamante, acarretará em 

extinção e arquivamento do feito, e ainda na condenação ao pagamento 

das custas processuais. Campo Novo do Parecis - MT, Segunda-feira, 18 

de Dezembro de 2017 NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-56.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 08 

de Janeiro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-57.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE ARAUJO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 08 

de Janeiro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-94.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Segunda-feira, 08 

de Janeiro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000476-92.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EGMAR DE SOUZA BARBOSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000476-92.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Segunda-feira, 08 de Janeiro de 2018. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000498-53.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID DA SILVA BATISTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000498-53.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Segunda-feira, 08 de Janeiro de 2018. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000501-08.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATHLEEN SUNAMI KUBOTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000501-08.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Segunda-feira, 08 de Janeiro de 2018. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000507-15.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA MALLMANN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000507-15.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Segunda-feira, 08 de Janeiro de 2018. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010370-75.2014.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIANE MARIA MARTELLI DE ALBUQUERQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT OAB - MT0007286A (ADVOGADO)

DAIANA TAYSE TESSARO OAB - MT0012280A (ADVOGADO)

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT0008392A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A.R. TECIDOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO MACHADO MORAIS OAB - RS0045604A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

8010370-75.2014.8.11.0050 Nome: JUCIANE MARIA MARTELLI DE 

ALBUQUERQUE Endereço: Rua RUA BAHIA, 1199 NE, CENRO, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: A.R. TECIDOS LTDA - 

ME Endereço: Rua RUA MORON, 2171, CENTRO, PASSO FUNDO - RS - 

CEP: 99010-034 CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em vigor, 

Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar a parte 

Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição da 

parte reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, Segunda-feira, 08 de 

Janeiro de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010411-71.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAZELLI & TOMAZELLI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUALITY PRODUCOES EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 251 de 1071



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

8010411-71.2016.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da devolução da correspondência pelo correio sob alegação de 

NAO PROCURADO. Campo Novo do Parecis-MT, Segunda-feira, 08 de 

Janeiro de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010274-89.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA SCHWALBERT KUNSLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MASSABKI RENSI OAB - MT9311/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE POTULSKI RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ OAB - MT0012642A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS REFERÊNCIA 

Processo nº 8010274-89.2016.8.11.0050 Parte autora: ELIANA 

SCHWALBERT KUNSLER Parte reclamada: CRISTIANE POTULSKI 

RODRIGUES Vistos. Tendo em vista o retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, intime-se as partes para requererem o que entenderem de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Nada requerendo, certifique-se e arquive-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Campo 

Novo do Parecis-MT, Segunda-feira, 08 de Janeiro de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000524-51.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos Forte no art. 

320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado, bem como cópias do CPF e página da CTPS 

onde consta os dados do autor ou cópia do RG. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis (MT), Segunda-feira, 08 de Janeiro de 2018. CLAUDIA ANFFE 

NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000007-12.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE DINIZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Designação Sessão de Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos 

termos do art. 16, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo 

sessão de conciliação para 01/03/2018 14:30, ficando o autor 

devidamente intimado através de seu advogado. Caso, o nobre defensor 

desejar que o reclamante seja intimado pessoalmente, deverá informar 

esta secretaria em tempo hábil para proceder a devida intimação. 

ADVERTENCIA: a ausência injustificada do reclamante, acarretará em 

extinção e arquivamento do feito, e ainda na condenação ao pagamento 

das custas processuais. Campo Novo do Parecis - MT, Terça-feira, 09 de 

Janeiro de 2018 NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000494-16.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELLE ADVENTO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000494-16.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Terça-feira, 09 de Janeiro de 2018. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-79.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CLARINDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos Forte no art. 

320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Quarta-feira, 10 

de Janeiro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-49.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CLARINDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Quarta-feira, 10 

de Janeiro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000362-56.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME SOMERA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELENE DE AVILA SELHORST - ME (EXECUTADO)

AGUIA DOURADA LAVA CAR E TRANSPORTES EIRELI - EPP 
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(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000362-56.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Quinta-feira, 11 de Janeiro de 2018. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000555-71.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA BRITO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000555-71.2017.8.11.0050 Parte autora: ANA LUCIA BRITO FERNANDES 

Parte reclamada: VIVO S.A. Vistos. Cuida-se de pedido de reconsideração 

da decisão que determinou a juntada do comprovante de residência em 

nome do autor. Pedido de reconsideração não é o meio hábil para 

alteração de decisão proferida, em razão do princípio da fungibilidade 

recursal. Por esse motivo, cumpra-se a decisão anterior. Intime-se. 

Quinta-feira, 11 de Janeiro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-57.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE ARAUJO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000004-57.2018.8.11.0050 Parte autora: ANTONIO DE ARAUJO FILHO 

Parte reclamada: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Cuida-se de pedido 

de reconsideração da decisão que determinou a juntada do comprovante 

de residência em nome do autor. Pedido de reconsideração não é o meio 

hábil para alteração de decisão proferida, em razão do princípio da 

fungibilidade recursal. Por esse motivo, cumpra-se a decisão anterior. 

Intime-se. Quinta-feira, 11 de Janeiro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-27.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos Retifiquem-se a 

distribuição e autuação, para constar a presente como cumprimento de 

sentença. Ao Contador judicial para atualização do débito. Após, intime-se 

o devedor para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena do montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 

10% e, também, de honorários de advogado de dez por cento (CPC, 523 

c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior 

sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação 

e intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária; 

Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais 

do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também a cônjuge do devedor; 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Quinta-feira, 11 de 

Janeiro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-80.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NIVIA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada ajuizada 

por Nívia Araujo em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia, ambos devidamente qualificados nos autos. A autora sustenta 

que foi surpreendida no mês de setembro/2017, por meio de sua inquilina, 

por receber uma notificação de um “gato” na unidade consumidora de sua 

residência, localizada na Rua Nova Canaa, 19, quadra 10, JD. Presidente, 

CEP: 78.090-000, Coxipo da Ponto-MT. Relata que foi informada sobre uma 

fatura de recuperação de consumo, com vencimento em 29/12/2017, no 

valor de R$ 7.337,71 (sete mil, trezentos e trinta e sete reais e setenta e 

um centavos). No entanto, argumenta que a cobrança é indevida, haja 

vista que desocupou o imóvel em determinado período, e que este passou 

a ser utilizado de forma não frequente, o que justifica a redução de 

consumo da energia. Diante disso, requer a concessão da tutela 

antecipada de urgência a fim de determinar a suspensão da cobrança da 

fatura com vencimento em 29/12/2017 no valor de R$ 7.337,71; que a 

requerida se abstenha de efetuar o corte no fornecimento da energia 

elétrica; bem como se abstenha de inserir o nome da requerente dos 

órgãos de proteção ao crédito. Ao final, pugna pela declaração de 

inexistência do débito, cancelamento da suposta dívida, e a consequente 

condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), bem como ao pagamento de honorários 

advocatórios. Pois bem. Para análise do pedido de tutela antecipada de 

urgência, faz-se necessário o atendimento dos requisitos constantes no 

art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito alegado e perigo da 

demora. Nessa senda, analisando minuciosamente os autos, bem como os 

documentos apresentados pela parte autora, constante que esta logrou 

êxito em comprovar o fumus boni iuris e o periculum in mora. Explico: A 

probabilidade do direito alegado está devidamente consubstanciado no 

fato de que a parte requerente é usuária do serviço de energia elétrica, 

bem como pela discrepância da fatura cobrada. Outrossim, nos termos do 

artigo 22 do Código de Defesa do consumidor os órgãos públicos, por si 

ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer 

forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quando essenciais contínuos. Assim, também lhe 

socorre a previsão legal de que, na cobrança de débitos, o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça, consoante se poderá verificar do 

artigo 42 do Código de Defesa do Consumor. Já em relação ao perigo da 

demora é evidente, pois o fornecimento de serviço de energia elétrica é 

indispensável às atividades cotidianas. Por fim, não há perigo de 

irreversibilidade, uma vez que no caso de improcedência da reclamatória, 

a parte requerente deverá fazer frente aos pagamentos necessários para 

satisfação do débito, caso as cobranças sejam realmente devidas. 

Outrossim, a parte requerente juntou conta que demonstra o histórico de 

consumo dos últimos meses. Posto isso, defiro o pedido de antecipação 
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dos efeitos da tutela, o que faço para determinar que a requerida 

suspenda a cobrança da futura com vencimento em 29/12/2017 no valor 

de R$ 7.337,71 (sete mil, trezentos e trinta e sete reais e setenta e um 

centavos); se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de energia 

elétrica, bem como, de inserir o nome da parte autora dos cadastros de 

proteção ao crédito, sejam eles SERASA, SPC, PEFIN, Achei, Concentre, 

ou qualquer outro prestador deste serviço. Sem prejuízo, recebo a inicial, 

uma vez que presentes os seus requisitos legais. Cite-se a parte 

requerida e intime-se a parte autora, a fim de que compareçam a audiência 

de conciliação, que deverá ser agendada pela escrivania deste juízo, 

conforme pauta pré-estabelecida. Faça constar no mandado as 

advertências legais prescritas nos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da Lei 

n° 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Campo Novo do Parecis, 11 de janeiro de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000351-27.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA VIEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos Retifiquem-se a 

distribuição e autuação, para constar a presente como cumprimento de 

sentença. Ao Contador judicial para atualização do débito. Após, intime-se 

o devedor para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena do montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 

10% e, também, de honorários de advogado de dez por cento (CPC, 523 

c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); Transcorrido o prazo do parágrafo anterior 

sem o cumprimento do julgado, expeça-se mandado de penhora, avaliação 

e intimação, penhorando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária; 

Efetuada a penhora, intime-se o devedor para embargar a execução no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e Súmula 11, Turmas Recursais 

do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95. Recaindo a 

penhora em bens imóveis, será intimado também a cônjuge do devedor; 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Quinta-feira, 11 de 

Janeiro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-11.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE DINIZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Designação Sessão de Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos 

termos do art. 16, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo 

sessão de conciliação para 06/03/2018 14:15, ficando o autor 

devidamente intimado através de seu advogado. Caso, o nobre defensor 

desejar que o reclamante seja intimado pessoalmente, deverá informar 

esta secretaria em tempo hábil para proceder a devida intimação. 

ADVERTENCIA: a ausência injustificada do reclamante, acarretará em 

extinção e arquivamento do feito, e ainda na condenação ao pagamento 

das custas processuais. Campo Novo do Parecis - MT, Segunda-feira, 15 

de Janeiro de 2018 NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000021-93.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE DINIZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Designação Sessão de Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos 

termos do art. 16, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo 

sessão de conciliação para 06/03/2018 14:30, ficando o autor 

devidamente intimado através de seu advogado. Caso, o nobre defensor 

desejar que o reclamante seja intimado pessoalmente, deverá informar 

esta secretaria em tempo hábil para proceder a devida intimação. 

ADVERTENCIA: a ausência injustificada do reclamante, acarretará em 

extinção e arquivamento do feito, e ainda na condenação ao pagamento 

das custas processuais. Campo Novo do Parecis - MT, Segunda-feira, 15 

de Janeiro de 2018 NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000022-78.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE DINIZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Designação Sessão de Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos 

termos do art. 16, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo 

sessão de conciliação para 06/03/2018 14:45, ficando o autor 

devidamente intimado através de seu advogado. Caso, o nobre defensor 

desejar que o reclamante seja intimado pessoalmente, deverá informar 

esta secretaria em tempo hábil para proceder a devida intimação. 

ADVERTENCIA: a ausência injustificada do reclamante, acarretará em 

extinção e arquivamento do feito, e ainda na condenação ao pagamento 

das custas processuais. Campo Novo do Parecis - MT, Segunda-feira, 15 

de Janeiro de 2018 NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010313-23.2015.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA SILVA PRINOU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD TRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

8010313-23.2015.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da devolução da correspondência pelo correio sob alegação de 

que mudou-se. Campo Novo do Parecis-MT, Segunda-feira, 15 de Janeiro 

de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010298-20.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON HUTTINGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO VALENTE OAB - MT0008116A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CETELEM BRASIL S.A.-CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

8010298-20.2016.8.11.0050 Nome: EDERSON HUTTINGER Endereço: Rua 

RODOLFO URICH, 1169, NE, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 Nome: CETELEM BRASIL S.A.-CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Endereço: Alameda RIO NEGRO, 161, 7º ANDAR - SL 

701/702, ALPHAVILLE, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 CERTIDÃO Nos 

termos da legislação processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, 

impulsiono este feito a fim de intimar a parte Autora para manifestar no 
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prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição da parte reclamada. Campo 

Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 17 de Janeiro de 2018. Nilza Pereira 

Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000351-27.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA VIEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovida(s) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumpra voluntariamente o acordo formulado nos autos, 

conforme cálculo ID 11376684 sob pena de ter o montante da condenação 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015). Campo Novo do 

Parecis-MT, 19 de janeiro de 2018 Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000506-30.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000506-30.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Sexta-feira, 19 de Janeiro de 2018. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000005-13.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EILSON CASTRO SOARES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA (EXECUTADO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Compulsando os autos com a devida diligência, observo que fora 

procedido o bloqueio de valores em face aos executados Hewlett-Packard 

Brasil Ltda e CNova Comércio Eletrônico S.A, bem como do patrono Dr. 

Decio Flavio Gonçalves Torres Freire. A despeito das alegações do 

patrono da parte executada no ID 11347900, observo que houve mera 

confusão quando do bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, 

tendo sido, equivocadamente, procedido o bloqueio em conta do 

advogado. No entanto, não vislumbro qualquer ato de má fé, de modo que 

no presente caso, coube ao Judiciário localizar nos autos os CPFs dos 

executados para a realização do bloqueio de valores, o que tem sido 

frequente, já que as partes tem se poupado de especificar os dados 

(nome, CPF e valor) em suas petições, solicitando tão somente “o bloqueio 

de valores nas contas da parte executada”, momento em que pode ter 

havido o equivocado. Assim, por sermos seres humanos, estamos 

passíveis de qualquer tipo de erro, e no presente caso pode ser 

facilmente corrigido com o simples desbloqueio de valores. Desta forma, 

expeça-se o necessário para levantamento e transferência dos valores 

bloqueados na conta do advogado Dr. Decio Flavio Gonçalves Torres 

Freire. Em seguida, intime-se o exequente para manifestação da petição 

do ID 11347900 e voltem conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 19 de 

janeiro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-55.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN AILTON LOPES ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Quinta-feira, 18 

de Janeiro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-40.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN AILTON LOPES ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Quinta-feira, 18 

de Janeiro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-25.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SARA FABIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Quinta-feira, 18 

de Janeiro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-10.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ NAZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS null Vistos Forte no 

art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com 

os seguintes documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, 

contrato de aluguel, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), Quinta-feira, 18 

de Janeiro de 2018. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000005-13.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EILSON CASTRO SOARES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA (EXECUTADO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000005-13.2016.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGC, impulsiono estes autos para intimação do advogado da parte 

Executada, no prazo de 05 (cinco) dias, informar os dados bancários, 

para transferência do valor bloqueado nos presentes autos. Campo Novo 

do Parecis-MT, Sexta-feira, 19 de Janeiro de 2018. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-27.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO KALINOWSKI RAKOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Processo n. 1000545-27.2017.8.11.0050 

Promovente(s) Nome: GILBERTO KALINOWSKI RAKOWSKI Endereço: RUA 

GAIVOTA, S/N, QD 396, LOTE 15, JD DAS PALMEIRAS, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Promovido(s) Nome: BANCO BRADESCO 

S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 3475, RUA BARÃO DE MELGAÇO 

3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 Tipo de Ação 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES] Tipo de Citação 

Off-Line Valor da Causa: R$ 14.055,00 Juízo Juizado Especial Cível de 

Campo Novo do Parecis Audiência de Conciliação 22/02/2018 15:30 horas 

A presente carta/mandado, extraído dos autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO 

acima-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da(s) 

parte(s) promovida(s), por todo o conteúdo da petição inicial, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante deste mandado, para 

comparecer(em), à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

22/02/2018 15:30 horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao 

final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA OFERECER DEFESA 

ESCRITA OU ORAL. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte promovida, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte promovente na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (Artigos 

20 e 23 da Lei n.º 9.099/95). OBS: A contestação, poderá ser 

apresentada até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Terça-feira, 09 de Janeiro de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária Endereço do Fórum: Fórum Desembargador Mauro José Pereira, 

Bairro: Centro -. Av. Rio Grande do Sul nº 731, Cidade: Campo Novo do 

Parecis-MT, CEP: 78.360-000, Telefone(s): (65) 3382-2440, (65) 

3382-1417

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-49.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CLARINDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Processo n. 1000011-49.2018.8.11.0050 

Promovente(s) Nome: MARCELO CLARINDO DA SILVA Endereço: 

TRAVESSA 01, 1701, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Promovido(s) Nome: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO 

KUBITSCHEK, - LADO PAR, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 04543-000 Tipo de Ação [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES] Tipo de Citação Off-Line Valor da Causa: R$ 10.000,00 

Juízo Juizado Especial Cível de Campo Novo do Parecis Audiência de 

Conciliação 01/03/2018 15:00 horas A presente carta/mandado, extraído 

dos autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade 

a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovida(s), por todo o 

conteúdo da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste mandado, para comparecer(em), à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 01/03/2018 15:00 horas, na sede do 

Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM 

O QUISER, NELA OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. 

ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte promovida, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte promovente na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (Artigos 20 e 23 da Lei n.º 

9.099/95). OBS: A contestação, poderá ser apresentada até 05 (cinco) 

dias após a audiência de conciliação. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Sexta-feira, 12 de Janeiro de 2018. Nilza 

Pereira Brant Gestora Judiciária Endereço do Fórum: Fórum 

Desembargador Mauro José Pereira, Bairro: Centro -. Av. Rio Grande do 

Sul nº 731, Cidade: Campo Novo do Parecis-MT, CEP: 78.360-000, 

Telefone(s): (65) 3382-2440, (65) 3382-1417

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-46.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA DOS SANTOS VIEIRA MARCOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo 

nº 1000395-46.2017.8.11.0050 REQUERENTE: CELMA DOS SANTOS 

VIEIRA MARCOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte reclamante ajuizou a 

presente demanda e, devidamente intimada, não compareceu a audiência 

de conciliação. Sendo assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

de mérito, em face da ausência da parte reclamante à audiência para a 
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qual foi regularmente intimada, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95. 

Ante o exposto, o prazo recursal correrá em cartório, independentemente 

de intimação. Isento de custas e despesas processuais. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 8 de janeiro de 2018 . 

Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 8 

de janeiro de 2018 . Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-44.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE BIRCK HORST - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA FAGUNDES MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000421-44.2017.8.11.0050 REQUERENTE: JOICE BIRCK 

HORST - ME REQUERIDO: MARIA CRISTINA FAGUNDES MOREIRA Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos com a devida diligência observo que as 

partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente 

feito. Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 11227732 e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 08 de 

JANEIRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo dos Parecis, 08 de JANEIRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-59.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE BIRCK HORST - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000420-59.2017.8.11.0050 REQUERENTE: JOICE BIRCK 

HORST - ME REQUERIDO: ANTONIO DE SOUZA SILVA Vistos. Dispensado 

o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. 

Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 11227832 e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 08 de 

JANEIRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo dos Parecis, 08 de JANEIRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-74.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE BIRCK HORST - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LEONILIA SENA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000419-74.2017.8.11.0050 REQUERENTE: JOICE BIRCK 

HORST - ME REQUERIDO: MARIA LEONILIA SENA Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. 

Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 11227993 e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 08 de 

JANEIRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo dos Parecis, 08 de JANEIRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-89.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE BIRCK HORST - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JUCILEIDE DA SILVA BARROS MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000418-89.2017.8.11.0050 REQUERENTE: JOICE BIRCK 

HORST - ME REQUERIDO: MARIA JUCILEIDE DA SILVA BARROS MARTINS 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Decido. Compulsando os autos com a devida diligência observo 

que as partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no 

presente feito. Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e 

devidamente representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo 

estabelecido entre as partes, na forma e condições pactuadas no Id. 

11228157 e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. 

Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, observadas as 

formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 08 de JANEIRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo dos Parecis, 08 de JANEIRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-07.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:
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JOICE BIRCK HORST - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE TEREZINHA WANDSCHEER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000417-07.2017.8.11.0050 REQUERENTE: JOICE BIRCK 

HORST - ME REQUERIDO: JULIANE TEREZINHA WANDSCHEER Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos com a devida diligência observo que as 

partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente 

feito. Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 11228222 e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e 

despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 08 de 

JANEIRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo dos Parecis, 08 de JANEIRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000264-71.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GIANCARLO REISDORFER SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(EXECUTADO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

PATRICIA FELIPPE RUSSI MORENO OAB - SP247324 (ADVOGADO)

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000264-71.2017.8.11.0050 EXEQUENTE: GIANCARLO 

REISDORFER SILVA EXECUTADO: B2W COMPANHIA DIGITAL, 

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

Vistos. Trata-se de Execução de Sentença proposta por GIANCARLO 

REISDORFER SILVA em face de B2W COMPANHIA DIGITAL ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do procedimento a parte 

Executada efetuou o cumprimento integral da obrigação exequenda, 

conforme Id.: 11196411. Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A 

EXECUÇÃO com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se Alvará conforme requerimento 

constante no Id.: 11196491.. Sem custas processuais a teor do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos 

Parecis, 09 de janeiro de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 09 de janeiro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Edital

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

PROCESSO: 7691-36.2017.811.0051 - CÓDIGO: 133659 - NÚMERO/ANO: 

0/2017 – CARTA PRECATÓRIA

EXEQUENTE(S): UNIÃO FEDERAL

EXECUTADO(A)(S): CAMPOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA. - EPP

Pelo presente se faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, o(s) bem(ns) de propriedade do(a)(s) 

executado(a)(s) CAMPOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA. - EPP, na 

seguinte forma: PRIMEIRO LEILÃO: Dia 09 de fevereiro de 2018, a partir 

das 10:00 horas, por preço não inferior ao da avaliação. SEGUNDO 

LEILÃO: Dia 09 de fevereiro de 2018, a partir das 13:00 horas, para venda 

a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o como tal 

valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. LOCAL: 

O leilão será realizado através do site www.balbinoleiloes.com.br. 

DESCRIÇÃO DO BEM: 01 (um) Veículo Ônibus, Mercedes Benz, ano de 

fabricação e modelo 1987, cor branca, placas JJD-3583, pintura com 

esfoliações e manchada, falta um vidro lateral de janela, em péssimo 

estado de conservação e inoperante. (RE)AVALIAÇÃO: R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), em 23 de fevereiro de 2017. DEPOSITÁRIO: Não 

informado. ÔNUS: Eventuais constantes no Detran/MT. O arrematante 

declara estar ciente de que, além de possíveis ônus perante o DETRAN, 

poderá haver outras restrições judiciais originárias de outras Varas, que 

poderão causar morosidade na transferência do bem perante o DETRAN. 

Fica desde já ciente o arrematante que é responsável pela verificação de 

todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois poderá ocorrer 

novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua realização. Os 

impedimentos para registro do veículo, devem ser informados via petição 

ao Exmo. Juiz que preside o processo, para que oficie as Varas e o 

Detran para as devidas baixas. O modelo de petição poderá ser obtida 

junto a equipe do leiloeiro. VALOR DO DÉBITO: R$ 41.706,07 (quarenta e 

um mil, setecentos e seis reais e sete centavos), em 21 de maio de 2015. 

FORMA DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista ou 

conforme prevê o art. 895 do CPC/2015. Em caso de imóveis e veículos, o 

pagamento poderá ser parcelado, conforme art. 895 do CPC, o 

arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante 

parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e 

sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. O valor de cada 

parcela, será acrescido de juros da poupança, garantido por restrição 

sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante apresentação de 

caução idônea no caso de veículos. OBS: Lances à vista sempre terão 

preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não 

interfere na continuidade da disputa. LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da 

Silva, JUCEMAT nº. 22; Luiz Balbino da Silva, FAMATO nº. 66/2013 e 

Joabe Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCEMAT nº. 29, e 

Leiloeiro Oficial Rural, inscrito na FAMATO nº. 67/2013. COMISSÃO DOS 

LEILOEIROS: A comissão dos leiloeiros será devida da seguinte forma: em 

caso de arrematação, será de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

arrematação a ser paga pelo arrematante. Em caso de adjudicação ou de 

remissão o valor devido será de 5% (cinco por cento), do valor da 

avaliação. LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender 

arrematar ditos bens poderá ofertar lances pela Internet, através do site 

www.balbinoleiloes.com.br, devendo, para tanto, os interessados 

efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de 24h antes do leilão 

presencial, confirmarem os lances e recolherem a quantia respectiva, para 

fins de lavratura do termo próprio, ficando cientes de que os arrematantes 

deverão depositar à disposição do Juízo o valor total da arrematação, via 

deposito Judicial, no momento da arrematação ou no prazo máximo de 24 

horas, a partir do encerramento da hasta. INTIMAÇÃO: Fica desde logo 

intimada a executada CAMPOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA. - EPP, 

na pessoa de seu Representante legal, bem como os eventuais: 

coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, 

habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial 

para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 
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quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Eu, Gilberto Alencar da Silva Pereira, Gestor(a) Judiciário(a) 

o subscrevo. ANDRÉ BARBOSA GUANAES SIMÕES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109902 Nr: 2379-16.2016.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Campo Verde Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 Autos n° 2379-16.2016.811.0051 - 109902

Declaratória

Despacho.

Vistos em correição.

No termos do art. 357, § 3º do NCPC, DESIGNO audiência de cooperação 

para o dia 17 de fevereiro de 2018, às 14:30 de Mato Grosso, 

oportunidade em que as Partes poderão integrar ou esclarecer suas 

alegações.

As questões processuais pendentes serão decididas naquela 

oportunidade (art. 357, I, do NCPC).

CONSIGNE-SE no mandado de intimação que as Partes deverão, na 

audiência, apresentar as provas que ainda pretendem produzir, sob pena 

de preclusão, depois de fixados os pontos controvertidos.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de novembro de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 137449 Nr: 9528-29.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucinei Garcia da Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 34263 Nr: 803-61.2011.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Husquarna do Brasil Industria e Com. de Produtos. para 

Floresta e Jardim Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Du Campo Comércio e Representação de 

Produtos Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Rogerio Bahia de Araujo - 

OAB:33.367/BA, Amanda Santos da Silva - OAB:21677/O, Atila Rocha 

Pereira - OAB:39.713/BA, Aurea Nogueira do Amorim - 

OAB:36060/BA, Betania Miguel T. Cavalcante - OAB:28859/BA, Bianca 

Lima Meneses - OAB:32.835/BA, Danielle Rodrigues Matos Ribeiro 

- OAB:39.135/BA, Gilberto Badaró de Almeida Souza - 

OAB:22.772/BA, Mauricio Sampaio da Cunha - OAB:34.457/BA, Pedro 

Marques Jones Neto - OAB:30917/BA, Renata Malcon Marques 

Badaró de Almeida - OAB:24.805/BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Nos termos da legilação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte requerida, no prazo de 15(quinze)dias, manifestar-se 

acerca do petitório de fls. 130.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 81552 Nr: 1558-80.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Elaine de Oliveira Rezende Fernandes

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

Associados Vale do Cerrado

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

OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 Autos nº 1558-80.2014.811.0051 - 81552

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Ainda que o depósito efetuado tenha sido realizado sem a observância do 

disposto no art. 523, do NCPC e o pagamento das custas e emolumentos 

cartorários, a suspensão da ordem de protesto é medida que se impõe.

É que o protesto da dívida se consubstancia em medida coercitiva drástica 

que, no caso dos autos, poderá ocasionar danos irreparáveis à 

Executada, especialmente se considerada sua natureza de cooperativa de 

crédito.

Para além disso, há de ser considerado que a Exequente poderá se utilizar 

de outros meios coercitivos para a satisfação do crédito, notadamente o 

bloqueio de numerários por meio do Sistema Bacenjud.

Assim, OFICIE-SE ao 2º Serviço Notarial e Registral Nesken a fim que 

preceda à suspensão da ordem de protesto.

 Após, INTIME-SE a Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

requeira o que de direito, sob pena de extinção do feito.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de dezembro de 2017.

Maria Lúcia Prati

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 83327 Nr: 2822-35.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ju Biju Acessórios e Bijouterias Ltda, Jubiju Acessórios 

Ltda -ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

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

OAB:12.208-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS A 

REQUERENTE para que se manifeste acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça, no prazo de 15(quinze) dias, requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138715 Nr: 10175-24.2017.811.0051

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: CSdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, INDEFIRO o pedido antecipatório feito pela 

Requerente.CITE-SE o Requerido e INTIME-SE a Requerente, na pessoa de 

seu Procurador, a fim de que compareçam, perante o Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, à audiência de mediação a ser oportunamente 

designada, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Nos termos do art. 695, § 1º, 

do NCPC, o mandado de citação deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência, sem a cópia da petição inicial, mas 

assegurando-se ao Requerida o direito de examinar os autos a qualquer 

tempo.Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, o 

Requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do 

NCPC).Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de 

gratuidade da Just iça.Cumpra-se,  inc lus ive pelo of ic ia l 

plantonista.Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo 

Verde/MT, 18 de dezembro de 2017.Maria Lúcia PratiJuíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138486 Nr: 10045-34.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Romualdo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentilin & Biazon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 10045-34.2017.811.0051 - 138486

Revisional

Despacho.

Vistos em correição.

Do que se infere dos autos, o Requerente, na qualidade de “técnico de 

sistemas”, teria adiantado o pagamento de R$ 10.300,00 em dinheiro à 

Requerida, obrigando-se à entrega de R$ 432,60 por mês.

Assim, a uma primeira vista, o pedido de gratuidade da Justiça feito pelo 

Requerente não parece merecer deferimento, ou ao menos está a 

depender de justificativa mais adequada do que a simples declaração.

Dessa feita, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIME-SE o 

Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que comprove 

o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, sob pena de 

indeferimento.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 8 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139124 Nr: 10443-78.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gentilin e Biazon Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo José de Oliveira 

Gonzaga - OAB:7166-B/MT, Luiz Gustavo Derze Villalba Carneiro - 

OAB:17563/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 10443-78.2017.811.0051 - 139124

Declaratória

Decisão.

Vistos em correição.

Do que se infere dos autos, a Requerente, no exercício de sua atividade 

econômica de loteamento e de venda de imóveis urbanos, teria passado a 

suportar, desde 2014, a cobrança do IPTU com alíquota progressiva (p. 

02).

Por força da Lei Municipal Complementar 45/2014, a Requerida teria 

também se sujeitado à cobrança de taxa de conservação de vias e 

logradouros públicos.

De resto, em razão da previsão constitucional inaugurada pela Emenda 

Constitucional 39/02, o Município estaria também a exigir contribuição de 

iluminação pública, desde 2003, em razão da Lei Complementar Municipal 

02/2002.

Se bem observado o período inicial da incidência das normas 

questionadas pela Requerente, tem-se a cobrança, já por dois ou três 

anos, do IPTU e da taxa de conservação das vias, e, em relação à 

contribuição de iluminação pública, por mais de catorze anos.

Nesse contexto, não se mostra pertinente a análise liminar do pedido 

aduzido pela Requerente. É que a pretensão, já tendo aguardado prazo 

razoável, não merece urgência a justificar a postergação do contraditório.

Além disso, o IPTU, talvez a exação mais significativa dentre as 

questionadas pela Requerente, tem vencimento em 31 de março de cada 

ano, prorrogável, por decreto, até 31 de julho. Em outras palavras, ainda 

vincenda a obrigação tributária, inexiste dano imediato, embora o fato 

gerado já tenha ocorrido.

Assim, impõe-se a postergação da análise do pedido antecipatório para 

depois da resposta do Requerido.

Decido.

POSTERGO, pois, o pedido antecipatório aduzido pela Requerente para 

depois do prazo de resposta.

Dada a improvável composição amigável das Partes, DEIXO de designar 

audiência de conciliação.

CITE-SE o Requerido para contestar a presente ação no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do NCPC).

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 8 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136070 Nr: 8783-49.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Felix da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482/0, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TELMA REGINA DE CAMARGO 

LIMA - OAB:264060

 Isso posto, JULGO inteiramente procedentes os pedidos aduzidos na 

presente ação de busca e apreensão, na forma do art. 487, III, a, do NCPC, 

por conta do reconhecimento do pedido pelo Réu.No entanto, dada a 

concordância do Requerente em devolver o veículo ao Requerido somente 

com o pagamento dos valores atrasados, EXPEÇA-SE o competente 

mandado de restituição do veículo em favor do Requerido.Sem prejuízo, 

DETERMINO a transferência dos valores depositados em favor do 

Requerente, a serem transferidos à conta indicada na p. 72.DETERMINO, 

também, a baixa de eventual restrição de circulação ao veículo descrito na 

inicial, que tenha sido determinada em razão do presente feito.O Requerido 

arcará com o pagamento das custas processuais. CONDENDO o 

Requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 

10% do valor atualizado dado à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

NCPC.Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo 

provisório, com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução 

por parte do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo Verde/MT, 

08 de janeiro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136680 Nr: 9128-15.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, INDEFIRO o pedido 

antecipatório feito pelo Requerente.CITE-SE a Requerida e INTIME-SE o 

Requerente – este só na pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, 

do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de conciliação a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de 

ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 

335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de 

fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Na forma do art. 99, § 

3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça.Por fim, 

CORRIJA-SE, no Sistema Apolo, o polo passivo da presente declaratória, 

fazendo constar Telefônica Brasil S.A. em substituição a Residencial 

Campo Verde Empreendimentos Imobiliários Ltda. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 8 de janeiro 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139199 Nr: 10505-21.2017.811.0051

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin, Vera Lucia Camargo Pupin

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Antônio Rizzatto Nunes - 

OAB:58.548/SP, MARIANA JURADO GARCIA GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:302668, Rafael Sartorelli - OAB:269.329/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257198

 Autos n° 10505-21.2017.811.0051 - 139199

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido feito pelos Executados para autorizar o cumprimento da 

ordem com os meios fornecidos por eles próprios.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Campo Verde/MT, 10 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139229 Nr: 10527-79.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIC Comércio Atacadista Algodão Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA VIDOTTO MARTINS 

- OAB:14990/O, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137786 Nr: 9714-52.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oledir Pavan de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito na inicial, autorizando 

o depósito mensal de R$ 396,39, tido por suficiente para a liberação das 

obrigações assumidas pelo Requerente.No ponto, rejeita-se a pretensão 

de, desde logo, proceder-se à compensação do suposto excesso já pago. 

(...) O Requerente deverá efetuar o depósito mensal das prestações 

independentemente de nova autorização judicial, só sendo considerado 

em mora se deixar de assim proceder, caso em que se admitirá à 

Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos o 

protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus pagadores.Embora 

os princípios constitucionais direcionadores de todo processo judicial 

assim já recomendassem, o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 

357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e da organização 

do processo como o momento adequado para eventual inversão do ônus 

da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a análise do pedido de 

alteração dos encargos probatórios, embasada, evidentemente, não só na 

legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), como também no atual 

diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a Requerida e INTIME-SE o 

Requerente – este só na pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, 

do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de conciliação a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de 

ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 

335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de 

fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, nos termos do 

art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137808 Nr: 9725-81.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Francisca Alicrim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito na inicial, autorizando 

o depósito mensal de R$ 385,38, tido por suficiente para a liberação das 

obrigações assumidas pelo Requerente.No ponto, rejeita-se a pretensão 

de, desde logo, proceder-se à compensação do suposto excesso já pago. 

(...) O Requerente deverá efetuar o depósito mensal das prestações 

independentemente de nova autorização judicial, só sendo considerado 

em mora se deixar de assim proceder, caso em que se admitirá à 

Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos o 

protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus pagadores.Embora 

os princípios constitucionais direcionadores de todo processo judicial 

assim já recomendassem, o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 

357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e da organização 

do processo como o momento adequado para eventual inversão do ônus 

da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a análise do pedido de 

alteração dos encargos probatórios, embasada, evidentemente, não só na 

legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), como também no atual 

diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a Requerida e INTIME-SE o 

Requerente – este só na pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, 

do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de conciliação a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de 

ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 

335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de 

fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, nos termos do 

art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 261 de 1071



 Cod. Proc.: 137904 Nr: 9761-26.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio Toni de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito na inicial, autorizando 

o depósito mensal de R$ 396,39, tido por suficiente para a liberação das 

obrigações assumidas pelo Requerente.No ponto, rejeita-se a pretensão 

de, desde logo, proceder-se à compensação do suposto excesso já pago. 

(...) O Requerente deverá efetuar o depósito mensal das prestações 

independentemente de nova autorização judicial, só sendo considerado 

em mora se deixar de assim proceder, caso em que se admitirá à 

Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos o 

protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus pagadores.Embora 

os princípios constitucionais direcionadores de todo processo judicial 

assim já recomendassem, o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 

357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e da organização 

do processo como o momento adequado para eventual inversão do ônus 

da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a análise do pedido de 

alteração dos encargos probatórios, embasada, evidentemente, não só na 

legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), como também no atual 

diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a Requerida e INTIME-SE o 

Requerente – este só na pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, 

do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de conciliação a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de 

ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 

335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de 

fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, nos termos do 

art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça.Cumpra-se. Int ime-se. Expeça-se o necessár io.Às 

providências.Campo Verde/MT, 13 de setembro de 2017.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137994 Nr: 9818-44.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduelita Lourença da Chaga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito na inicial, autorizando 

o depósito mensal de R$ 385,38, tido por suficiente para a liberação das 

obrigações assumidas pela Requerente.No ponto, rejeita-se a pretensão 

de, desde logo, proceder-se à compensação do suposto excesso já pago. 

(...) A Requerente deverá efetuar o depósito mensal das prestações 

independentemente de nova autorização judicial, só sendo considerada 

em mora se deixar de assim proceder, caso em que se admitirá à 

Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos o 

protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus pagadores.Embora 

os princípios constitucionais direcionadores de todo processo judicial 

assim já recomendassem, o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 

357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e da organização 

do processo como o momento adequado para eventual inversão do ônus 

da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a análise do pedido de 

alteração dos encargos probatórios, embasada, evidentemente, não só na 

legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), como também no atual 

diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a Requerida e INTIME-SE a 

Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, 

do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de conciliação a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de 

ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 

335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de 

fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, nos termos do 

art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça.Cumpra-se. Int ime-se. Expeça-se o necessár io.Às 

providências.Campo Verde/MT, 13 de setembro de 2017.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138206 Nr: 9892-98.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito na inicial, autorizando 

o depósito mensal de R$ 396,39, tido por suficiente para a liberação das 

obrigações assumidas pelo Requerente.No ponto, rejeita-se a pretensão 

de, desde logo, proceder-se à compensação do suposto excesso já pago. 

(...) O Requerente deverá efetuar o depósito mensal das prestações 

independentemente de nova autorização judicial, só sendo considerado 

em mora se deixar de assim proceder, caso em que se admitirá à 

Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos o 

protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus pagadores.Embora 

os princípios constitucionais direcionadores de todo processo judicial 

assim já recomendassem, o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 

357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e da organização 

do processo como o momento adequado para eventual inversão do ônus 

da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a análise do pedido de 

alteração dos encargos probatórios, embasada, evidentemente, não só na 

legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), como também no atual 

diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a Requerida e INTIME-SE o 

Requerente – este só na pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, 

do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de conciliação a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de 

ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 

335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de 

fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, nos termos do 

art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça.Cumpra-se. Int ime-se. Expeça-se o necessár io.Às 

providências.Campo Verde/MT, 13 de setembro de 2017.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138385 Nr: 9992-53.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welinton Gonçalves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito na inicial, autorizando 

o depósito mensal de R$ 396,39, tido por suficiente para a liberação das 

obrigações assumidas pelo Requerente.Esclarece-se, aliás, o 

aproveitamento dos cálculos apresentados em tantas outras idênticas 

ações já ajuizadas pelo ilustre Procurador do Requerente, uma vez que, 

nestes autos, não foram juntados. Assim, admite-se o valor de R$ 396,39, 

porque considerada a atualização pela Tabela Price, com juros de 1% ao 

mês.Por outro lado, rejeita-se a pretensão de, desde logo, proceder-se à 
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compensação do suposto excesso já pago. (...) O Requerente deverá 

efetuar o depósito mensal das prestações independentemente de nova 

autorização judicial, só sendo considerado em mora se deixar de assim 

proceder, caso em que se admitirá à Requerida a utilização dos meios 

comuns de defesa, aí incluídos o protesto da dívida e a anotação em 

cadastro de maus pagadores. (...) POSTERGO para o saneador, portanto, 

a análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138402 Nr: 9996-90.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joneci Francisco da Anunciação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito na inicial, autorizando 

o depósito mensal de R$ 396,39, tido por suficiente para a liberação das 

obrigações assumidas pelo Requerente.No ponto, rejeita-se a pretensão 

de, desde logo, proceder-se à compensação do suposto excesso já pago. 

(...) O Requerente deverá efetuar o depósito mensal das prestações 

independentemente de nova autorização judicial, só sendo considerado 

em mora se deixar de assim proceder, caso em que se admitirá à 

Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos o 

protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus pagadores.Embora 

os princípios constitucionais direcionadores de todo processo judicial 

assim já recomendassem, o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 

357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e da organização 

do processo como o momento adequado para eventual inversão do ônus 

da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a análise do pedido de 

alteração dos encargos probatórios, embasada, evidentemente, não só na 

legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), como também no atual 

diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a Requerida e INTIME-SE o 

Requerente – este só na pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, 

do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de conciliação a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de 

ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 

335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de 

fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, nos termos do 

art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça.Cumpra-se. Int ime-se. Expeça-se o necessár io.Às 

providências.Campo Verde/MT, 13 de setembro de 2017.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138419 Nr: 10009-89.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Florentino de Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 396,39, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas pelo Requerente.No ponto, 

rejeita-se a pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do 

suposto excesso já pago. (...) O Requerente deverá efetuar o depósito 

mensal das prestações independentemente de nova autorização judicial, 

só sendo considerado em mora se deixar de assim proceder, caso em que 

se admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí 

incluídos o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 13 de setembro de 2017.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124214 Nr: 2992-02.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAGNER FERNANDES, FRANCIELLE CAROLINE 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA RODRIGUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Alves Zanardo - 

OAB:12770/MT, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10.896-OAB/MT, Lucas 

Bernardino - OAB:12.027 MT, Marciano Xavier das Neves - 

OAB:11.190/MT, THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - OAB:13156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO inteiramente procedentes os pedidos aduzidos na 

presente reivindicatória para determinar a imissão dos Requerentes na 

posse do imóvel arrematado perante a Caixa Econômica Federal em leilão 

extrajudicial, confirmando a decisão antecipatória. CONDENO a Requerida 

ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo 

arbitrados em 10% do valor da causa atualizado da causa. Certificado o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual 

manifestação por parte de qualquer interessado. Em não havendo pedido 

de execução no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 15 de janeiro de 2018. André 

Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132807 Nr: 7320-72.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Oliveira Lucen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 7320-72.2017.811.0051 - 132807
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Revisional

Despacho.

Vistos etc.

A Requerida interpôs agravo de instrumento no Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso contra decisão inicial.

MANTENHO na íntegra e pelos seus próprios fundamentos a decisão 

atacada.

Outrossim, as informações foram enviadas nesta data, via malote digital.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de janeiro de 2018.

 André Barbosa Guanes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 134650 Nr: 8167-74.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ferreira Uemura e Cia Ltda, Sônia Cristina Neris de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Cesar de Souza, Flávia Cintra Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDÃO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Reis Carmona - 

OAB:20889/O

 Autos n° 8167-74.2017.811.0051 - 134650

Inibitória

Despacho.

Vistos etc.

Nomeado para atuar na defesa dos interesses do Requerido, a o ilustre 

Defensor Público, por sua vez, pugnou pela intimação pessoal da parte, a 

fim de que compareça ao núcleo da instituição para a triagem e apuração 

de sua condição socioeconômica.

 Assim, nos termos do art. 186, § 2º, do NCPC, DEFIRO o pedido aduzido 

pelo ilustre Defensor Público para determinar a intimação pessoal do 

Requerente para que compareça à sede da instituição e lá outorgue ao 

seu Procurador o que for necessário à defesa de seus interesses.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 09 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135125 Nr: 8396-34.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Moreira Lima, Domingos Denti, Vilmar Lorenzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde, Águas de Campo 

Verde Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDINARA PELICIOLI - 

OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 8396-34.2017.811.0051 - 135125 (...) OFICIE-SE, pois, ao 

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, solicitando a lista de todos 

os imóveis que estejam matriculados em nome do Requerente Domingos 

Denti.OFICIE-SE, ainda, à Associação do Condomínio das Palmeiras, 

solicitando a lista de todos os lotes cadastrados em nome do 

Requerido.OFICIE-SE ao Grupo Bom Futuro, solicitando informações 

acerca da existência de contratos de arrendamento eventualmente 

firmados com o Requerente Domingos Denti, em especial quanto ao valor 

da renda anual que se faz à Parte.INTIME-SE o Requerente, na pessoa de 

sua ilustre Procuradora, para que apresente cópia da declaração do 

imposto de renda da Parte, se não em sua integralidade, para evitar algum 

constrangimento, ao menos na seção em que se arrolam os bens imóveis 

e móveis.O Requerente, evidentemente, não é obrigado a apresentar a 

cópia da declaração de ajuste anual de renda. Trata-se de ônus, cujo 

descumprimento pode levar ao indeferimento do benefício pretendido e, 

conforme o teor das informações a serem prestadas pelo Cartório de 

Imóveis, à fixação da multa do art. 100, parágrafo único, do CPC. 

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

Verde/MT, 9 de janeiro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135641 Nr: 8596-41.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aluísio Xavier Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 8596-41.2017.811.0051 - 135641

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

A Requerida interpôs agravo de instrumento no Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso contra decisão inicial.

MANTENHO na íntegra e pelos seus próprios fundamentos a decisão 

atacada.

AGUARDE-SE o julgamento interposto para o prosseguimento do presente 

feito.

Outrossim, as informações foram enviadas nesta data, via malote digital.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 08 de janeiro de 2018.

 André Barbosa Guanes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137686 Nr: 9652-12.2017.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrosseds Produtos Agropecuários Ltda, Marcelo 

Dicklhuber Furtado, Zoraide Itacaramby Furtado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simpcam Nichino Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, José Ercilio de Oliveira - OAB:27.141/SP

 No entanto, levando-se em conta a situação aparentemente delicada que 

os Embargantes enfrentam, DEFIRO parcialmente o pedido de gratuidade 

feito pela Requerente, apenas para admitir o processamento do feito 

independentemente do adiantamento das custas processuais e da taxa 

judiciária iniciais, que deverão ser pagas ao final do processo.Na forma do 

art. 98, § 5º, do Novo Código de Processo Civil, a isenção será limitada 

àquelas taxas iniciais, de maneira a continuar sendo dos embargantes o 

encargo de adiantar o recolhimento das demais despesas processuais, 

tais como as que se referirem aos emolumentos dos oficiais de justiça, 

aos honorários de eventuais auxiliares da Justiça e, também, às taxas 

recursais.No mais, CITE-SE o Embargado para que, querendo e no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente resposta.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 08 de janeiro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138444 Nr: 10017-66.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valci Moreira Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 385,38, tido por suficiente 
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para a liberação das obrigações assumidas pela Requerente.No ponto, 

rejeita-se a pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do 

suposto excesso já pago. (...) A Requerente deverá efetuar o depósito 

mensal das prestações independentemente de nova autorização judicial, 

só sendo considerada em mora se deixar de assim proceder, caso em que 

se admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí 

incluídos o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 13 de setembro de 2017.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138449 Nr: 10021-06.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito na inicial, autorizando 

o depósito mensal de R$ 396,39, tido por suficiente para a liberação das 

obrigações assumidas pelo Requerente.No ponto, rejeita-se a pretensão 

de, desde logo, proceder-se à compensação do suposto excesso já pago. 

(...) O Requerente deverá efetuar o depósito mensal das prestações 

independentemente de nova autorização judicial, só sendo considerado 

em mora se deixar de assim proceder, caso em que se admitirá à 

Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos o 

protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus pagadores.Embora 

os princípios constitucionais direcionadores de todo processo judicial 

assim já recomendassem, o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 

357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e da organização 

do processo como o momento adequado para eventual inversão do ônus 

da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a análise do pedido de 

alteração dos encargos probatórios, embasada, evidentemente, não só na 

legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), como também no atual 

diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a Requerida e INTIME-SE o 

Requerente – este só na pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, 

do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de conciliação a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de 

ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 

335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de 

fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, nos termos do 

art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça.Cumpra-se. Int ime-se. Expeça-se o necessár io.Às 

providências.Campo Verde/MT, 8 de janeiro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138451 Nr: 10023-73.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucilene Francisca da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 502,15, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas pela Requerente.No ponto, 

rejeita-se a pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do 

suposto excesso já pago. (...) A Requerente deverá efetuar o depósito 

mensal das prestações independentemente de nova autorização judicial, 

só sendo considerada em mora se deixar de assim proceder, caso em que 

se admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí 

incluídos o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 13 de setembro de 2017.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138585 Nr: 10103-37.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito na inicial, autorizando 

o depósito mensal de R$ 516,50, tido por suficiente para a liberação das 

obrigações assumidas pelo Requerente.No ponto, rejeita-se a pretensão 

de, desde logo, proceder-se à compensação do suposto excesso já pago. 

(...) O Requerente deverá efetuar o depósito mensal das prestações 

independentemente de nova autorização judicial, só sendo considerado 

em mora se deixar de assim proceder, caso em que se admitirá à 

Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos o 

protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus pagadores.Embora 

os princípios constitucionais direcionadores de todo processo judicial 

assim já recomendassem, o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 

357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e da organização 

do processo como o momento adequado para eventual inversão do ônus 

da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a análise do pedido de 

alteração dos encargos probatórios, embasada, evidentemente, não só na 

legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), como também no atual 

diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a Requerida e INTIME-SE o 

Requerente – este só na pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, 

do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de conciliação a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de 
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incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de 

ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 

335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de 

fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, nos termos do 

art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça.Cumpra-se. Int ime-se. Expeça-se o necessár io.Às 

providências.Campo Verde/MT, 8 de janeiro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138629 Nr: 10123-28.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleyce Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 385,78, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas pela Requerente.No ponto, 

rejeita-se a pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do 

suposto excesso já pago. (...) A Requerente deverá efetuar o depósito 

mensal das prestações independentemente de nova autorização judicial, 

só sendo considerada em mora se deixar de assim proceder, caso em que 

se admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí 

incluídos o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 09 de janeiro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138726 Nr: 10182-16.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Maria Geleski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 10182-16.2017.811.0051 - 138726

Revisional

Despacho.

Vistos em correição.

Do que se infere dos autos, a Requerente, na qualidade de “comerciante”, 

teria adiantado o pagamento de R$ 10.000,00 em dinheiro à Requerida, 

obrigando-se à entrega de R$ 1.058,00 por mês.

Assim, a uma primeira vista, o pedido de gratuidade da Justiça feito pela 

Requerente não parece merecer deferimento, ou ao menos está a 

depender de justificativa mais adequada do que a simples declaração.

Dessa feita, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIME-SE a 

Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que comprove 

o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, sob pena de 

indeferimento.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 8 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139010 Nr: 10360-62.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleidson Lopes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 10360-62.2017.811.0051 - 139010

Revisional

Despacho.

Vistos em correição.

Do que se infere dos autos, o Requerente, na qualidade de “eletricista”, 

teria adiantado o pagamento de R$ 10.000,00 em dinheiro à Requerida, 

obrigando-se à entrega de R$ 545,00 por mês.

Assim, a uma primeira vista, o pedido de gratuidade da Justiça feito pelo 

Requerente não parece merecer deferimento, ou ao menos está a 

depender de justificativa mais adequada do que a simples declaração.

Dessa feita, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIME-SE o 

Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que comprove 

o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, sob pena de 

indeferimento.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 8 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139118 Nr: 10438-56.2017.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucy Leiva Pezo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre ADM. ASSC. 

Do Vale do São Lourenço-Sicredi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUZA RUBIN - 

OAB:16490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 Pelo exposto, RECEBO os presentes Embargos de Terceiro. DEFIRO o 

pedido liminar aduzido pela Embargante para DETERMINAR a suspensão 

dos atos expropriatórios que tenham por objeto o imóvel já penhorado. 

JUNTE-SE cópia da presente decisão nos autos da mencionada execução, 

a fim de impedir o prosseguimento da expropriação do imóvel. Sem 

prejuízo, CITE-SE a Embargada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente contestação. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 139199 Nr: 10505-21.2017.811.0051

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin, Vera Lucia Camargo Pupin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander (Brasil) S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Antônio Rizzatto Nunes - 

OAB:58.548/SP, MARIANA JURADO GARCIA GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:302668, Rafael Sartorelli - OAB:269.329/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257198

 Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Requerente para que promova o recolhimento das 

custas judiciais e da taxa judiciária, sob pena de devolução da carta.

Não sendo atendida a ordem no prazo de 15 (quinze) dias, DEVOLVA-SE, 

com as homenagens do Juízo.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de dezembro de 2017.

Maria Lúcia Prati

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139199 Nr: 10505-21.2017.811.0051

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin, Vera Lucia Camargo Pupin

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Antônio Rizzatto Nunes - 

OAB:58.548/SP, MARIANA JURADO GARCIA GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:302668, Rafael Sartorelli - OAB:269.329/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257198

 Autos n° 10505-21.2017.811.0051 - 139199 (...) Assim, INTIME-SE o 

Arrematante, por seus Procuradores e pelos prepostos que por ele atuam 

na gerência do imóvel rural em questão, acerca dos termos da aludida 

decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível do Foro Central da Comarca 

de São Paulo. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE mandado de constatação, a fim 

de que o Sr. Oficial de Justiça certifique sobre o início da colheita, 

supostamente agendado já para o dia de amanhã, conforme mencionado 

pelos Executados. Ainda por força do que se decidiu no Juízo deprecante, 

AGUARDE-SE o término dos trabalhos da colheita. OFICIE-SE, ainda, ao 

Juízo deprecante, solicitando que confirme a possibilidade da reintegração 

do imóvel aos Executados caso se comprove a colheita em momento 

anterior à data de 31 de janeiro de 2018, bem como para que informe 

eventual impedimento ao cumprimento da ordem de restituição. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 10 

de janeiro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75752 Nr: 716-37.2013.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fátima Aparecida Brochato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Secretaria de Estado 

de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Frazão Zunta - 

OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe da Rocha Florêncio - 

Procurador do Estado - OAB:16.722-B, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n° 716-37.2013.811.0051 - 75752

Cominatória

Decisão.

Vistos etc.

INTIME-SE a Requerente pessoalmente, no endereço anexo, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto as inconsistências 

apontadas em sua prestação de contas, nos termos da decisão de p. 

143/145.

De corrido o prazo, com ou sem manifestação da Requerente, INTIME-SE o 

Requerido para que, caso queira, manifeste-se quanto a decisão de p. 

143/145.

No mais, conforme já consignado na citada decisão, EXPEÇA-SE o 

necessário para a devolução do restante bloqueado em favor do 

Requerido.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 12 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103932 Nr: 678-20.2016.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVCG, CMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 Pelo exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO parcialmente 

procedentes os pedidos iniciais para CONDENAR o Requerido ao 

pagamento das despesas referente aos materiais e uniformes escolares, 

assim como das aquelas dispensadas ao custeio de tratamento médico e 

oftalmológico.A dívida deverá ser atualizada pelo INPC, a partir do efetivo 

desembolso e acrescida de juros moratórios à taxa legal a partir da 

citação, na forma do art. 405 do NCC.Na forma do art. 85, § 2º, do NCPC, 

CONDENO o Requerente ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o proveito 

econômico da causa, mas de exigibilidade suspensa, dada a 

gratuidade.Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo 

provisório, com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução 

por parte do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, ARQUIVE-SE, com as baixas anotações de estilo.P.I.C.Campo 

Verde/MT, 9 de janeiro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 106858 Nr: 1493-17.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: José Benjamin Bengochea Camera, Marlides Loregian 

Camera

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1493-17.2016.811.0051 – 106858

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 10 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 108256 Nr: 1914-07.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Nazilda Teixeira de Lima Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1914-07.2016.811.0051 – 108256

Previdenciário
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Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 10 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 110837 Nr: 2814-87.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: VANDA LUCIA DOS SANTOS LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2814-87.2016.811.0051 – 110837

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 10 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112688 Nr: 3748-45.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Junior Cimadon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Saad - OAB:24.956/SP, 

João Marcelo Guerra Saad - OAB:234.665/SP, WILLIAM BEHLING 

PEREIRA DA LUZ - OAB:207648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:279654

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto às petições do 

requerido juntadas aos autos, bem como para requerer o que entender de 

direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113666 Nr: 4188-41.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: JOSE SANTANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4188-41.2016.811.0051 – 113666

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 10 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 115140 Nr: 4760-94.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: CLAUDETE SORANA DE FREITAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4760-94.2016.811.0051 – 115140

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 10 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 118179 Nr: 311-59.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cirley Lopes Ribeiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, indicar os dados bancários para a transferência 

dos valores depositados (nome do titular, CPF, conta corrente/poupança, 

agência e banco).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 121830 Nr: 1991-79.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaercio Gonçalves, Jaercio Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED Cuiabá - Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a contestação e 

documentos apresentada pelo requerido, conforme dispõe o art. 350 do 

novo Código de Processo Civil.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126626 Nr: 4141-33.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Bernardino Batista de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4141-33.2017.811.0051 – 126626

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 10 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 129243 Nr: 5344-30.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Cardoso Nunes da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DURANTI - 

OAB:19533/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:15483-A

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO procedentes os 

pedidos aduzidos na inicial para DECLARAR a inexistência da dívida 

denunciada.Sem prejuízo, CONDENO o Requerida ao pagamento de R$ 

7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de compensação pelos 

danos morais impostos ao Requerente, corrigidos pelo INPC a partir da 

presente data e acrescidos de juros moratórios a partir da anotação 

indevida.No mais, CONDENO o Requerido ao reembolso, ao Requerente, 

das parcelas referentes ao contrato denunciado, indevidamente 

descontadas da folha de pagamento.Os valores deverão ser atualizados 

pelo INPC, desde os descontos indevidos e acrescidos de juros 

moratórios, a partir da citação.CONDENO o Requerido, ainda, ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios desde logo 

arbitrados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do 

NCPC.Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo 

provisório, com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução 

por parte do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na distribuição.P.I.C.Campo Verde/MT, 

10 de janeiro de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 131316 Nr: 6459-86.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassildo Scaranaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482/0, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 6459-86.2017.811.0051 - 131316

Busca e Apreensão

Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão 

dos termos da decisão, nem à impugnação de sua fundamentação. Bem 

ao contrário, cabem os referidos embargos apenas quando diante de 

qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC:

“Art. 1.022 Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo Único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou incidente de assunto de competência aplicável ao caso sob 

julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

No caso dos autos, não há que se falar em qualquer contradição, omissão 

ou obscuridade, visto que a decisão foi proferida de acordo com o 

entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, com a devida vênia ao ilustre Subscritor, sua pretensão não é de 

sanar qualquer obscuridade, omissão ou contradição e sim, valer-se dos 

declaratórios para reformar a decisão proferida. O que, já se adianta, só 

poderá ser bem analisada por meio do recurso apropriado.

Dessa forma, não conheço dos declaratórios, mantendo incólume a 

sentença atacada.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 09 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 134785 Nr: 8226-62.2017.811.0051

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weberty Rabelo Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diretor do 51° Ciretran de Campo Verde/MT, 

Detran/MT (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso), Divino 

José de Souza, Arnon Osny Mendes - Diretor do Detran/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.RECEBO a emenda feita pelo Impetrante, determinando, por 

conseguinte, a devida alteração do polo passivo no Sistema Apolo, 

fazendo constar as autoridades mencionadas na última emenda.INDEFIRO 

o pedido liminar aduzido pelo Impetrante, dada a inexistência de prova 

acerca da existência, ou não, do requisito da notificação para a validade 

das multas.NOTIFIQUEM-SE as Autoridades Impetradas a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que julgar necessárias, 

na forma do art. 7º, I, da Lei 12.016/09.Da mesma forma, ENCAMINHE-SE 

cópia da inicial à Procuradoria do órgão de trânsito, dando-lhe ciência do 

feito.Nos termos do art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei 12.016/09, caberá às 

Autoridades coatoras o ônus de apresentar os documentos que 

comprovem a existência regular da penalidade aplicada ao Impetrante, aí 

incluídas as notificações impostas por lei.O Sr. Gestor deverá promover a 

juntada de cópia autêntica dos ofícios endereçados às Autoridades e ao 

seu órgão de representação judicial, depois juntando os respectivos 

comprovantes de entrega.Em sendo apresentados novos documentos, 

INTIME-SE o Impetrante, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que 

sobre eles se manifeste no prazo de 10 (dez) dias.Após, ABRA-SE vista 

dos autos ao nobre Promotor de Justiça, para que aponha seu parecer no 

prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 12 da Lei 12.016/09.Por fim, 

CONCLUSOS, para sentença.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 10 de janeiro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138017 Nr: 9828-88.2017.811.0051

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Antonia Ovidio de Miranda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, INDEFIRO o pedido 

antecipatório feito pela Requerente.Embora os princípios constitucionais 

direcionadores de todo processo judicial assim já recomendassem, o Novo 

Código de Processo Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a 

fase do saneamento e da organização do processo como o momento 

adequado para eventual inversão do ônus da prova.POSTERGO para o 

saneador, portanto, a análise do pedido de alteração dos encargos 

probatórios, embasada, evidentemente, não só na legislação consumerista 

(art. 6º, VIII, do CDC), como também no atual diploma processual (art. 373 

do NCPC).CITE-SE o Requerido e INTIME-SE a Requerente – este só na 

pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o 

acordo, e bem assim na hipótese de ausência, o Requerido poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da 

data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de 

presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 08 de janeiro 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138063 Nr: 9836-65.2017.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademilson José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Guanabara Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gylberto dos Reis Corrêa - 

OAB:16599-A, NEIVA APARECIDA DOS REIS - OAB:5213-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANÍBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:55499, Mário César Crema 

- OAB:3873/MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 Habilitação de Crédito

Despacho.

Vistos em correição.

INTIMEM-SE a Recuperanda e, depois, o Sr. Administrador Judicial para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre o pedido de 

habilitação feito pelo Credor.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 8 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138147 Nr: 9865-18.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Josias de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9865-18.2017.811.0051 - 138147

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, mesmo 

às instrutórias, mostra-se impertinente a designação da audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte 

pudesse ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da 

Justiça, permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o 

procedimento, em detrimento da Requerente.

 Assim, CITE-SE o Requerido, por carta precatória, para contestar a 

presente ação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC).

Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de 

gratuidade da Justiça.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 09 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138990 Nr: 10345-93.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Ribeiro Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 

- OAB:8028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Assim, à míngua dos requisitos correspondentes, INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela aduzido pela Requerente.No mais, 

POSTERGO a análise do pedido de inversão do ônus da prova para o 

saneamento do processo, quando então serão fixados os pontos 

controvertidos, e definidos os meios de prova a serem produzidos.Diante 

do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, mesmo às 

instrutórias, mostra-se impertinente a designação da audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte 

pudesse ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da 

Justiça, permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o 

procedimento, em detrimento da Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, 

por carta precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do NCPC).Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do 

NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 18 de 

dezembro de 2017.Maria Lúcia PratiJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138998 Nr: 10350-18.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abilio Souza de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 

- OAB:8028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 10350-18.2018.811.0051 - 138998

Previdenciário

Decisão.

Vistos etc.

Em detida análise à documentação juntada à inicial, percebe-se que ao 

Requerente teria sido concedido, administrativamente, o benefício de 

auxilio doença até a data de 15 de janeiro de 2017, quando então o 

Requerente poderia pedir a prorrogação do benefício, caso comprovasse 

a continuidade de sua incapacidade.

No entanto, apesar de fazer menção ao pedido de prorrogação do 

benefício, o Requerente não trouxe aos autos o comprovante de seu 

pedido administrativo e eventual negativa da Autarquia Ré em conceder a 

prorrogação do benefício pela via administrativa.

Dessa forma, não está devidamente preenchida a condição da ação do 

interesse de agir, aqui representado pelo prévio requerimento 

administrativo.

Isso posto, INTIME-SE o Requerente para que, no prazo de 15 dias, 

emende a inicial, nos termos do art. 321 do NCPC, trazendo aos autos o 

indeferimento administrativo do pedido de prorrogação do auxílio-doença 

ou aposentadoria por invalidez em nome do Requerente, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo sem manifestação da Parte, VOLTEM-ME os autos 

conclusos.

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

Campo Verde/MT, 08 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139014 Nr: 10361-47.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brenda Gabriela Honorio de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito na inicial, autorizando 

o depósito mensal de R$ 480,07, tido por suficiente para a liberação das 

obrigações assumidas pela Requerente. (...) Os cálculos da Requerente, 

então, não devem ser aqueles a entregar prestação de apenas R$ 340,19, 

mas outros, que, se feitos à taxa de 1% ao mês, revelam obrigação 

mensal de R$ 418,41.Além disso, rejeita-se a pretensão de, desde logo, 

proceder-se à compensação do suposto excesso já pago. (...) A 

Requerente deverá efetuar o depósito mensal das prestações 

independentemente de nova autorização judicial, só sendo considerada 

em mora se deixar de assim proceder, caso em que se admitirá à 

Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí incluídos o 

protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus pagadores.Embora 

os princípios constitucionais direcionadores de todo processo judicial 

assim já recomendassem, o Novo Código de Processo Civil, em seu art. 

357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e da organização 

do processo como o momento adequado para eventual inversão do ônus 

da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a análise do pedido de 

alteração dos encargos probatórios, embasada, evidentemente, não só na 

legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), como também no atual 

diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a Requerida e INTIME-SE a 

Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, 

do NCPC) –, a fim de que compareçam à audiência de conciliação a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de 

ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 

335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de 

fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, nos termos do 

art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 139108 Nr: 10434-19.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlindo Acácio Nunes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 10434-19.2017.811.0051 - 139108

Previdenciário

Decisão.

Vistos etc.

Analisando-se os autos, percebe-se que a Autarquia Ré, quando da 

decisão negatória ao pedido administrativo da concessão do benefício, 

reconheceu a incapacidade laborativa do Requerente, fundamentando a 

sua negativa em suposto início de contribuição em momento posterior ao 

início de sua incapacidade.

No entanto, ao se analisar a comunicação de p. 56, verifica-se que a data 

de início de contribuição do Requerente teria se dado em 01/04/2017, e a 

sua incapacidade laborativa teria se iniciado em 03/05/2017.

Se for assim, a contribuição do Requerente teria se dado em momento 

anterior à sua incapacidade laborativa, e não em momento posterior, 

conforme apontado pela Autarquia Ré.

Por outro lado, diante de tais incongruências, não há como se analisar 

adequadamente o pedido antecipatório, devendo-se, antes, corrigir as 

inconsistências apontadas.

Isso posto, INTIME-SE o Requerente para que, no prazo de 15 dias, 

emende a inicial, nos termos do art. 321 do NCPC, trazendo aos autos 

comprovantes das contribuições previdenciárias já efetivadas, 

demonstrando, de forma idônea e precisa, quando se deu o seu ingresso 

no regime Previdenciário, sob pena de indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo sem manifestação da Parte, VOLTEM-ME os autos 

conclusos.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de dezembro de 2018.

Maria Lúcia Prati

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 139229 Nr: 10527-79.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIC Comércio Atacadista Algodão Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA VIDOTTO MARTINS 

- OAB:14990/O, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 10527-79.2017.811.0051 - 139229

Busca e Apreensão

Decisão.

Vistos etc.

Comprovada a mora do Requerido por meio de notificação extrajudicial, 

DETERMINO, liminarmente, a busca e apreensão do bem da garantia, assim 

como de seus documentos, com a faculdade prevista no art. 212, § 2º, do 

NCPC.

Sem prejuízo, na forma do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, DETERMINO 

a anotação de restrição judicial no cadastro do veículo.

NOMEIO o Procurador do Requerente como depositário do bem da 

garantia, lavrando-se o respectivo termo de compromisso.

CITE-SE o Requerido para que, caso pretenda a restituição do bem, pague 

em 05 (cinco) dias a integralidade da dívida, acrescida de honorários 

advocatícios desde logo arbitrados em 10% do valor da obrigação. O 

Requerido poderá, também, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) 

dias da execução da liminar, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69.

CUMPRA-SE, inclusive no plantão judicial.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de dezembro de 2017.

Maria Lúcia Prati

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139272 Nr: 10556-32.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nei Mendes Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 10556-32.2017.811.0051 - 139272

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

Diante do não comparecimento do INSS às audiências deste juízo, mesmo 

às instrutórias, mostra-se impertinente a designação da audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte 

pudesse ensejar a incidência da multa por ato atentatória à dignidade da 

Justiça, permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o 

procedimento, em detrimento da Requerente.

 Assim, CITE-SE o Requerido, por carta precatória, para contestar a 
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presente ação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC).

Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de 

gratuidade da Justiça.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 10 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 136994 Nr: 9290-10.2017.811.0051

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neuzimar da Cruz Magalhães - 

OAB:11.689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a advogada NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHÃES, OAB/MT 11.689, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente ERYCK FREITAS 

FERRARI NOGUEIRA, na audiência de tentativa de conciliação designada 

para o dia 21/02/2018, às 17h00min, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 137430 Nr: 9510-08.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Bernardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9510-08.2017.811.0051 – Código 137430.

Ação de Busca e Apreensão – Decreto-Lei nº 911/69.

Vistos, etc.

De início, POSTERGO a analise da contestação juntada às Ref. 06, para 

após o recebimento da petição inicial.

No mais, verifica-se que a requerente foi devidamente intimada nos termos 

da decisão de Ref. 04 para promover a retificação do valor da causa, bem 

como proceder com o recolhimento das custas complementares, sob pena 

de indeferimento da exordial, todavia, comparece nos autos apresentando 

apenas a guia de pagamento referente às custas complementares, 

mantendo-se silente no tocante ao valor da causa (Ref. 09).

Diante do exposto, valendo-me dos termos da decisão de Ref. 04, 

DETERMINO a intimação a intimação da parte autora para cumprir 

INTEGRALMENTE a aludida deliberação, devendo retificar o valor da 

causa, sob pena de extinção do processo, com fulcro no art. 321 , 

parágrafo único, do novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 15 de dezembro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 107965 Nr: 1833-58.2016.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Facchini S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Forte Comércio de Peças e Implementos 

Agrícolas Ltda em Recuperação Judicial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:218164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enio José Coutinho 

Medeiros - OAB:7921/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial 

para o fim de determinar a HABILITAÇÃO DO CRÉDITO em questão no 

quadro geral de credores, observado o art. 83 da Lei 11.101/2005. Via de 

consequência, declaro EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO do 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC.Sem custas e honorários. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.Após o trânsito em julgado desta, ARQUIVEM-SE 

os autos.CUMPRA-SE.Campo Verde-MT, 29 de novembro de 2017.MARIA 

LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 134397 Nr: 8035-17.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Contudo Materias para Construção Eireli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Fumes Duda - 

OAB:19844, Bruno Oliveira Castro - OAB:9237/MT

 Processo nº 8035-17.2017.811.0051 (Código 134397).

Ação de Busca e Apreensão – Decreto 911/69.

Vistos etc.

Dê início, considerando que a ordem de cumprimento restou obstada 

devido à suspensão da busca e apreensão dos veículos nos autos do 

Processo nº 1090412-58.2017.8.26.0100 em trâmite na 28ª Vara da 

Comarca de São Paulo/SP (fls. 87), DEVOLVA-SE o presente feito ao juízo 

de origem, com as nossas homenagens, procedendo com as baixas e 

expedições necessárias.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

Campo Verde - MT, 18 de dezembro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 137108 Nr: 9365-49.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tobiano Agropecuária Ltda, John Alberto Lehnen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helton Juliano de Assis Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:16426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 9365-49.2017.811.0051 (Código 137108)

Execução de Título Extrajudicial.

Vistos em correição.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por TOBIANO 

AGROPECUÁRIA LTDA em desfavor de HELTON JULIANO DE ASSIS 

CAMPOS, ambos já devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que o exequente deixou de instruir seu pedido com o 

título que pretende executar, o qual é imprescindível para a propositura de 

ações desta natureza, consoante disposição expressa do art. 795, I, “a” 

do NCPC, “in verbis”:

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I – instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;

Diante do exposto, DETERMINO a intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, trazendo aos autos o título 

que embasa a execução, sob pena de indeferimento da inicial, com fulcro 

no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Cumpridas as determinações ou transcorrido “in albis” o prazo assinalado, 

CERTIFIQUE-SE e VOLTEM-ME conclusos.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde - MT, 23 de novembro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI
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 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138524 Nr: 10068-77.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GUSTAVO GUILHEN 

MARQUEZI - OAB:341410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10068-77.2017.811.0051 - Código 138524.

Ação de regularização de guarda e regulamentação do direito de visitas.

Vistos etc.

 De proêmio, ORDENO o apensamento eletrônico dos presentes autos à 

demanda nº 9252-95.2017.811.0051, código 136917.

No mais, considerando que no feito acima indicado (código 136917), 

ajuizado pela requerida, possui como objeto a regularização da guarda 

dos filhos e a fixação de alimentos, DETERMINO a intimação do autor para 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de 

direito.

 Em seguida, VOLTEM-ME conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde - MT, 18 de dezembro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 21432 Nr: 3759-89.2007.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVPA, EP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Saquetti - 

OAB:10.147/MT, Telma Rachel Candil - OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora na pessoa de seu procurador para manifestar-se, 

no prazo legal, acerca da impugnação ao cumprimento de sentença 

(embargos de folhas 54/73), conforme recebido na decisão de folha 74. É 

o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 33685 Nr: 232-90.2011.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Nicola Di Loreto - Espólio

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Miraglia Jaudy - 

OAB:6735/MT

 INTIMO a parte requerida, na pessoa do seu procurador, para que no 

prazo de 15(Quinze) dias, apresente suas CONTRARRAZÕES ao recurso 

de apelação do requerente. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 132289 Nr: 7044-41.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weliton Alves da Silva

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

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS AUGUSTO PEREIRA DA 

SILVA - OAB:19456/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a INICIAL, com fulcro no parágrafo único do 

art. 321, da Lei 13.105/15, e JULGO EXTINTO o processo, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485 , I c/c o art. 321 , § 

único, ambos do Novo Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora 

ao pagamento das custas processuais (art.82, NCPC).DEIXO de 

condená-lo em honorários advocatícios, eis que não houve angularização 

do feito.P.R.I. Não interposto o recurso de apelação, INTIME-SE a requerida 

do trânsito em julgado da sentença e, em seguida, ARQUIVE-SE (§ 3º do 

art. 331, NCPC).CUMPRA-SE.Campo Verde - MT, 15 de dezembro de 

2017.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 133521 Nr: 7634-18.2017.811.0051

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBdS, MGPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a INICIAL, com fulcro no parágrafo único do 

art. 321, da Lei 13.105/15, e JULGO EXTINTO o processo, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485 , I c/c o art. 321 , § 

único, ambos do Novo Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora 

ao pagamento das custas processuais (art.82, NCPC).DEIXO de 

condená-los em honorários advocatícios, eis que se trata procedimento de 

jurisdição voluntária.P.R.I. Não interposto o recurso de apelação, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença e, em seguida, 

ARQUIVE-SE (§ 3º do art. 331, NCPC).CUMPRA-SE.Campo Verde - MT, 15 

de dezembro de 2017.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 135487 Nr: 8529-76.2017.811.0051

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estevina Ribeiro de Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDINARA PELICIOLI - 

OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando a inércia da parte autora, INDEFIRO a 

INICIAL, com fulcro no parágrafo único do art. 321, da Lei 13.105/15 e 

JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, I, c/c o art. 321, parágrafo único, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. CONDENO a exequente ao pagamento das 

custas e despesas processuais.DEIXO de condenar a autora em 

honorários advocatícios, eis que não houve a angularização do 

feito.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.Não interposto o recurso de apelação, 

INTIME-SE o réu do trânsito em julgado da sentença e, em seguida, 

ARQUIVE-SE (§ 3º do art. 331, NCPC).CUMPRA-SE.Campo Verde, 18 de 

dezembro de 2017.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 133759 Nr: 7756-31.2017.811.0051

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, pois não vislumbro a 

falta de condições financeiras para arcar com as custas e taxas 

judiciárias do processo. INTIME-SE o requerente para fazer o depósito das 

custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da petição inicial, com fulcro no art. 320 e 321, § único, do 
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NCPC.INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Campo Verde, 

19 de dezembro de 2017.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138973 Nr: 10335-49.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucila Maria Guareschi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 

- OAB:8028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10335-49.2017.811.0051 (Código 138973).

Ação de Concessão de Pensão por Morte.

Vistos, etc.

Trata-se de ação previdenciária proposta por LUCILA MARIA GUARESCHI 

em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos já qualificados, visando o recebimento de pensão por morte.

 Extrai-se dos autos que os documentos pessoais, bem como o 

comprovante de endereço da requerente não foram carreados ao feito, 

razão pela qual é necessário oportunizar a sua juntada.

Diante do exposto, DETERMINO a intimação da parte requerente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, acoste os documentos pessoais e o 

comprovante de endereço, sob pena de indeferimento, com fulcro no 

parágrafo único do art. 321 , do novo Código de Processo Civil.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde - MT, 19 de dezembro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 112969 Nr: 3860-14.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre da Silva ME, Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte exequente na pessoa do seu 

procurador para no prazo legal, manifestar acerca da Exceção de 

Pré-executividade. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 123486 Nr: 2659-50.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON CALASSE DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 INTIMO a parte requerida, na pessoa de seu procurador, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões ao Recurso de 

Apelação de Ref: 31. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138954 Nr: 10324-20.2017.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Washington da Silva Nakano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Priscilla Gonçalves Candido Nakano, Pedro 

Gonçalves Candido Nakano, Rebeca Ayumi Candido Nakano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SANTOS DA SILVA - 

OAB:21677/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Documentos: comprovante de endereço idôneo, documentos de 

identificação dos filhos e o respectivo termo de acordo o qual fixou o valor 

à título de pensão alimentícia que pretende revisar, documentos estes, 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320, NCPC). "Diante do 

exposto, DETERMINO a intimação do requerente para que apresente os 

documentos acima aludidos, consigne se tem interesse na realização da 

audiência de conciliação ou de mediação, bem como corrija o valor 

atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, com fulcro nos artigos 320 e 321, 

parágrafo único, do novo Código de Processo Civil. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Campo Verde, 19 de dezembro 

de 2017. MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139000 Nr: 10351-03.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jamir Duarte de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 396,39, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas pelo Requerente.No ponto, 

rejeita-se a pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do 

suposto excesso já pago. (...) O Requerente deverá efetuar o depósito 

mensal das prestações independentemente de nova autorização judicial, 

só sendo considerado em mora se deixar de assim proceder, caso em que 

se admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí 

incluídos o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 9 de janeiro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 76283 Nr: 1240-34.2013.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ric Comercio Atacadista de Algodão Ltda, Ricardo 

Nunes Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tess Brasil - Representações Comercio de 

Cereais e Agro-Negocios Ltda-ME, Rogerio Santana, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMO a parte autora para impuganar a contestação do requerido Estado 

de Mato Grosso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137402 Nr: 9499-76.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Dolce

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9499-76.2017.811.0051 - 137402

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Do que se infere dos autos, o Requerente, na qualidade de “empresário”, 

teria adiantado o pagamento de R$ 18.000,00 em dinheiro à Requerida, 

obrigando-se à entrega de 24 prestações mensais de R$ 8.025,00.

Assim, a uma primeira vista, o pedido de gratuidade da Justiça feito pelo 

Requerente não parece merecer deferimento, ou ao menos está a 

depender de justificativa mais adequada do que a simples declaração.

Dessa feita, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIME-SE o 

Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que comprove 

o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, sob pena de 

indeferimento.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 9 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138987 Nr: 10344-11.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Candido de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consequentemente, DEFIRO parcialmente o pedido de consignação feito 

na inicial, autorizando o depósito mensal de R$ 385,38, tido por suficiente 

para a liberação das obrigações assumidas pela Requerente.No ponto, 

rejeita-se a pretensão de, desde logo, proceder-se à compensação do 

suposto excesso já pago. (...) A Requerente deverá efetuar o depósito 

mensal das prestações independentemente de nova autorização judicial, 

só sendo considerada em mora se deixar de assim proceder, caso em que 

se admitirá à Requerida a utilização dos meios comuns de defesa, aí 

incluídos o protesto da dívida e a anotação em cadastro de maus 

pagadores.Embora os princípios constitucionais direcionadores de todo 

processo judicial assim já recomendassem, o Novo Código de Processo 

Civil, em seu art. 357, III, expressamente preferiu a fase do saneamento e 

da organização do processo como o momento adequado para eventual 

inversão do ônus da prova.POSTERGO para o saneador, portanto, a 

análise do pedido de alteração dos encargos probatórios, embasada, 

evidentemente, não só na legislação consumerista (art. 6º, VIII, do CDC), 

como também no atual diploma processual (art. 373 do NCPC).CITE-SE a 

Requerida e INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC).Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 9 de janeiro de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 139125 Nr: 10445-48.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, DECIDO: a) 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, eis que não preenchidos os 

requisitos legais. b) CITE-SE a parte requerida, por carta precatória, para 

contestar a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183, do 

NCPC), sob de pena de serem havidas como verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte autora (art. 344, do NCPC). DEVERÁ 

atentar-se, ainda, para o disposto no art. 341, do NCPC. c) DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Campo Verde - MT, 19 de dezembro de 2017. MARIA LÚCIA 

PRATI, Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 76262 Nr: 1219-58.2013.811.0051

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claci Terezinha Bulow Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice Gomes de Souza

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

OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Alves Pinho - 

OAB:12709/MT

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a 03 (três) diligências na zona urbana (2 Centro, 1 Jupiara), 

devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 106407 Nr: 1333-89.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queila Xavier de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:SP/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora para no prazo 10 (dez) dias providenciar o preparo 

e distribuição da carta precatória expedida para a Comarca de Chapada 

dos Guimarães - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 124747 Nr: 3237-13.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PADARIA DONA HORTENCIA LTDA ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14990/MT, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, pois não vislumbro a 

falta de condições financeiras para arcar com as custas do processo. 
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Para tanto, INTIME-SE o requerente para fazer o depósito das custas 

iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como indique o “quantum” 

incontroverso da dívida, apresente a planilha dos débitos e retifique o 

valor da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial, com fulcro no 

art. 320 e 321 c.c § único, artigo 330, §2º e artigo 292, inciso I, todos do 

novo Código de Processo Civil.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Campo Verde - MT, 19 de dezembro de 2017.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 129766 Nr: 5603-25.2017.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFdS, ECdS, JLCdS, FCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

OAB:14384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Corrêa de Oliveira - 

OAB:7344-MT

 Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de redução dos alimentos, 

sem prejuízo de posterior reanálise da matéria quando da prolação da 

sentença.No mais, AGUARDE-SE a audiência de instrução já designada. 

E m  s e g u i d a ,  V O L T E M - M E  o s  a u t o s 

conclusos.INTIME-SE.CUMPRA-SE.Campo Verde - MT, 18 de dezembro de 

2017. MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 131216 Nr: 6435-58.2017.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Rezende Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simpcam Nichino Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Nº 6435-58.2017.811.0051 - Código 131216.

Embargos à execução.

Vistos etc.

Trata-se de embargos à execução proposta por RUI REZENDE RIBEIRO em 

desfavor de SIMPCAM NICHINO BRASIL S/A, ambos já devidamente 

qualificados.

Extrai-se dos autos que foi indeferido o pedido de justiça gratuita 

postulado pelo embargante, bem como que devidamente intimado pelo DJE, 

deixou de recolher às custas processuais (fls. 16).

Denota-se, todavia, que a parte embargante se insurge contra a certidão 

de decurso do prazo, afirmando que em razão da interposição de agravo 

de instrumento o prazo para pagamento da primeira parcela das custas 

sequer iniciou (ref. 18), no que não lhe assiste razão.

Isso porque, o recurso de agravo de instrumento nº 

1011005-29.2017.8.11.0000 foi desprovido pela 4ª Câmara de Direito 

Privado, consoante decisão anexa na Ref. 19, não havendo que se falar 

em concessão de efeito suspensivo.

Deste modo, DETERMINO a intimação do embargante para que comprove o 

recolhimento da primeira parcela das custas processuais, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Transcorrido o prazo ou efetivado o pagamento da primeira parcela, 

CERTIFIQUE-SE e façam-me os autos IMEDIATAMENTE conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde-MT, 18 de dezembro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137587 Nr: 9603-68.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Gasparini Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9603-68.2017.811.0051 - 137587

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Do que se infere dos autos, o Requerente, na qualidade de “mecânico”, 

teria adiantado o pagamento de R$ 20.000,00 à Requerida, obrigando-se à 

entrega de 60 prestações mensais de R$ 584,00.

Assim, a uma primeira vista, o pedido de gratuidade da Justiça feito pelo 

Requerente não parece merecer deferimento, ou ao menos está a 

depender de justificativa mais adequada do que a simples declaração.

Dessa feita, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIME-SE o 

Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que comprove 

o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da Justiça, sob pena de 

indeferimento.

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

Às providências.

Campo Verde/MT, 9 de janeiro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138323 Nr: 9954-41.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natanael Coelho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO 

- OAB:13308/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, DECIDO: a) 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência; (...) REGISTRE-SE, ainda, a 

advertência do art. 341 do NCPC; INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Campo Verde, 18 de dezembro de 2017. MARIA LÚCIA PRATI, 

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138971 Nr: 10334-64.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Fracasso

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LUCIANO DE TARSON 

HUERGO BAUERMEISTER - OAB:7328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, DETERMINO a 

intimação da parte autora para que EMENDE à inicial no prazo de 15 

(quinze) dias e apresente comprovante de endereço idôneo, sob pena de 

indeferimento, como disciplina o art. 321, parágrafo único do novo Código 

de Processo Civil.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Campo Verde - MT, 19 de dezembro de 2017.MARIA LÚCIA 

PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 124548 Nr: 3141-95.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERTARLUGICA W M LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, restando evidente a falta de compromisso da parte 

autora para com a presente ação, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 290 c/c o art. 
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485, III, ambos, do Novo Código de Processo Civil.CONDENO a parte autora 

ao pagamento das custas e despesas processuais.ABSTENHO-ME de 

arbitrar honorários advocatícios, pois não houve a intervenção da parte 

adversa.PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.CUMPRA-SE.Transitado em julgado, 

pagas as custas, ARQUIVE-SE os autos com as baixas e formalidades de 

estilo.Campo Verde-MT, 19 de dezembro de 2017.MARIA LÚCIA PRATI 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 133236 Nr: 7505-13.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Pedro da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado DEMÉRCIO LUIZ GUENO, OAB/MT 11482-B, para 

comparecer, bem como, apresentar seu cliente MARCOS PEDRO DA 

CUNHA, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

07/02/2018, às 17h00min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 133869 Nr: 7786-66.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone de Mari-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander (Brasil) S/A, Juliar Comércio 

Atacadista Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DURANTI - 

OAB:19533/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado ALBERTO DURANTI, OAB/MT 19533-O, para 

comparecer, bem como, apresentar seu cliente IVONE DE MARI-ME, na 

audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 23/02/2018, às 

15h00min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, deste 

Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 134835 Nr: 8248-23.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davino Pereira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a advogada MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY, OAB/MT 

12.199-B, para comparecer, bem como, apresentar seu cliente DAVINO 

PEREIRA DA SILVA, na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 15/02/2018, às 13h30min, na Sala de Audiências da Segunda 

Vara, deste Fórum, devendo apresentar o rol de testemunhas nos termos 

do artigo 450 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 135156 Nr: 8401-56.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Deraldina de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar sua cliente FABIANA 

DERALDINA DE MORAIS, na audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 08/02/2018, às 17h30min, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 135302 Nr: 8470-88.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Sabino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar sua cliente CARLA SABINO DA 

SILVA, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

07/02/2018, às 17h30min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 135470 Nr: 8521-02.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Sabino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente LEANDRO SABINO 

DA SILVA, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

07/02/2018, às 15h30min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 135595 Nr: 8582-57.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ledina Lucia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar sua cliente LEDINA LUCIA DA 

SILVA, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

08/02/2018, às 13h30min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 135618 Nr: 8591-19.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estevan Mendes Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente ESTEVAN MENDES 
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GONÇALVES, na audiência de tentativa de conciliação designada para o 

dia 08/02/2018, às 14h00min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 135786 Nr: 8658-81.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulcineide Rosa Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar sua cliente DULCINEIDE ROSA 

RIBEIRO, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

08/02/2018, às 14h30min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 136012 Nr: 8749-74.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Ferreira da Cruz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO os advogados QUERÉN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES, 

OAB/MT 19614 E OUTROS, para comparecerem, bem como, apresentarem 

seu cliente PAULO FERREIRA DA CRUZ, na audiência de tentativa de 

conciliação designada para o dia 23/02/2018, às 13h30min, no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138426 Nr: 10012-44.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias José da Graça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, INTIME-SE o Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, traga aos autos comprovação idônea de sua condição de 

hipossuficiência econômica.Decorrido o prazo sem manifestação do 

Requerente, INTIME-SE o Requerente para que, também no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove nos autos o recolhimentos das custas iniciais, 

sob pena de extinção do feito.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 08 de janeiro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138435 Nr: 10013-29.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias José da Graça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliarios LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, INTIME-SE o Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, traga aos autos comprovação idônea de sua condição de 

hipossuficiência econômica.Decorrido o prazo sem manifestação do 

Requerente, INTIME-SE o Requerente para que, também no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove nos autos o recolhimentos das custas iniciais, 

sob pena de extinção do feito.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 08 de janeiro de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 139268 Nr: 10555-47.2017.811.0051

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maricilda Matos Correa Ventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Mauro do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a advogada APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI, OAB/MT 8740-A, 

para comparecer, bem como, apresentar sua cliente MARICILDA MATOS 

CORREA VENTURA, na audiência para entrevista do interditando 

designada para o dia 31/01/2018, às 17h00min, na Sala de Audiências da 

Segunda Vara, deste Fórum.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 134338 Nr: 7998-87.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Nunes Andrade, Kelvinmar Cardoso 

Silva, Bruno Araujo Lucena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:20438/O

 INTIMAÇÃO do patrono do réu Dr. Roberto Gonçalves Ferreira OAB nº 

20438, para, no prazo legal apresentar a Defesa Prévia dos réus Bruno 

Araújo Lucena e Bruno Nunes Andrade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 129454 Nr: 5465-58.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR o Acusado Divino Rodrigues de Souza, brasileiro, casado, 

investigador da Polícia Civil, nascido em 15/08/1956, natural de 

Virginópolis/MG, filho de José Roque de Souza e Rosália das Dores 

Ferreira, atualmente preso e recolhido na Cadeia Pública de Santo Antônio 

do Leverger/MT, nas penas do artigo 16, caput, da Lei 10.826/03, em 

relação ao primeiro fato, e artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, em relação 

ao segundo fato.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135364 Nr: 8493-34.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Allan Rocha, Nielsen Alves Viana, 

Mayke Everson Cardoso Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15616

 )Portanto, CONDENO os Acusados Lucas Allan Rocha e Nielsen Alves 

Viana a cumprirem a pena privativa de liberdade total 09 (nove) anos, 04 

(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 140 (cento 

e quarenta) dias-multa, no regime inicial fechado; e o Acusado Mayke 

Everson Cardoso Silva a cumprir a pena privativa de liberdade total de 10 
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(dez) anos, 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além de 140 

(cento e quarenta) dias-multa, também no regime inicial fechado.(...)”No 

mais, mantenho a sentença inalterada.Intimem-se o Ministério Público, 

pessoalmente, e o Advogado via DJE.Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 15 de janeiro de 

2018.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135364 Nr: 8493-34.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Allan Rocha, Nielsen Alves Viana, 

Mayke Everson Cardoso Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15616

 Portanto, CONDENO os Acusados Lucas Allan Rocha e Nielsen Alves 

Viana a cumprirem a pena privativa de liberdade total 09 anos, 09 meses e 

18 dias de reclusão, além de 140 (cento e quarenta) dias-multa, no regime 

inicial fechado; e o Acusado Mayke Everson Cardoso Silva a cumprir a 

pena privativa de liberdade total de 11 anos e 09 dias de reclusão, além de 

140 (cento e quarenta) dias-multa, também no regime inicial fechado.Tendo 

em vista que os Acusados se encontram presos, e ainda, considerando 

que o quantum da pena aplicada, bem como porque subsistem os 

requisitos legais da prisão preventiva, especialmente o risco à ordem 

pública, diante da gravidade dos delitos perpetrados, e da aplicação da lei 

penal, nego aos Réus o apelo em liberdade. Impossível a substituição ou a 

suspensão da pena do Acusado, eis que inocorrentes os requisitos 

previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal.Isento os Acusados ao 

pagamento das custas.Da sentença, intimem-se o Ministério Público e os 

Acusados, pessoalmente, e o Advogado, por meio do DJE, indagando-lhes 

sobre o desejo de recorrer o que será feito mediante termo, conforme 

determina o artigo 1.424 e parágrafo único da C.N.G.C./MT.Havendo o 

trânsito em julgado para a acusação, confeccione a guia de execução de 

pena provisória e a encaminhe a Comarca de Dom Aquino/MT, onde estão 

presos.Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução, 

lançando-se o seu nome no Rol dos Culpados, oficiando-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação, arquivando-se os 

autos.Para fins de anotações posteriores, consigna-se que:1. Os 

Acusados foram presos em flagrante delito no dia 06.10.2017, estando 

segregados até a presente data.2. Os Acusados não respondem à outras 

ações penais.3. PROCEDA-SE a restituição dos objetos apreendidos (p. 

126 – processo montado) aos acusados, ou pessoa que eles indicaram 

pessoalmente, mediante termo. Não sendo reclamados no prazo de 90 

(noventa) dias, proceda-se sua destruição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135364 Nr: 8493-34.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Allan Rocha, Nielsen Alves Viana, 

Mayke Everson Cardoso Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15616

 Autos n° 4373-45.2017.811.0051 (127186)

Ação Penal

 Decisão.

Vistos etc.

Recebo a apelação ofertada pelos réus Mayke Everson Cardoso Silva e 

Lucas Allan Rocha, nos seus legais e jurídicos efeitos, eis que 

tempestivas.

 Intime-se a defesa dos sentenciados para que, no prazo legal, ofereça as 

razões recursais.

Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público, para que no prazo de oito 

dias, ofereça as contrarrazões ao recurso de Apelação interposto, bem 

como tome ciência da sentença prolatada.

Findo o prazo, com ou sem as contrarrazões, e juntada a intimação 

pessoal de TODOS os réus, remetam-se os presentes autos à superior 

instância, com as nossas homenagens.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória para a 

Acusação, expeça-se guia provisória para o cumprimento de pena, 

encaminhando-a para a Comarca onde os Réus encontram presos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 10 de janeiro de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135465 Nr: 8519-32.2017.811.0051

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDREZA FERNANDES VIEIRA, Cpf: 

05404652160, Rg: 2574445-3, Filiação: Rosilene Fernandes Vieira, data de 

nascimento: 01/02/1998, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

do lar, Telefone 66 99635 1380. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA VÍTIMA, ACIMA QUALIFICADA, ACERCA DA R. 

DECISÃO, ABAIXO TRANSCRITA, A QUAL CONCEDEU MEDIDA 

PROTETIVA EM FAVOR DA MESMA

Despacho/Decisão: Diante do exposto, restando demonstrado que o 

comportamento do Requerido causa prejuízos à Ofendida, e sendo 

necessário resguardar sua integridade física e mental, com fundamento no 

art. 22, II e III, IV e V, da Lei 11.340/06, defiro o pedido formulado na 

exordial para DETERMINAR que:1. O Requerido se abstenha de se 

aproximar da Ofendida em distância inferior a 500 (quinhentos) metros, 

sob pena de desobediência.2. O Requerido deverá se abster, ainda, de 

tentar contato com a requerente e familiares, por qualquer meio de 

comunicação.3. A restrição de aproximação vale, ainda, para a residência 

da Requerente.4. Indefiro, por ora, o pedido de prestação de alimentos, 

pois não houve a comprovação do interesse de menores ou de 

dependência da Requerente ao Requerido, não havendo, assim, 

necessidade presumida da prestação dos alimentos, deve a Requerente 

ingressar com ação autônoma para tal fim.Entretanto, diante das 

peculiaridades do caso telado, entendo necessário adotar a providência 

prevista no artigo 31 da Lei 11.340/06. Assim, REMETAM-SE os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para 

que seja designada audiência de tentativa de conciliação, oportunidade 

que as partes poderão discutir acerca dos fatos noticiados, buscando 

uma composição, COM URGÊNCIA. Fica autorizada a requisição de força 

policial visando a recondução da ofendida a residência do Requerido para 

retirar seus pertences pessoais e de seu filho.OFICIE-SE ao ilustre 

Delegado de Polícia e ao Comandante da Polícia Militar local, a fim de que, 

nos termos do art. 10, parágrafo único, da Lei 11.340/06, fiscalizem o 

atendimento às providências ora determinadas, tomando as medidas legais 

cabíveis em caso de descumprimento pelo Requerido.OFICIE-SE ao CAP’s 

deste Município, para que inclua a Requerente e seu filho em programas 

de atendimento, caso houver.NOTIFIQUE-SE o Representante do Ministério 

Público, nos termos do art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06.INTIMEM-SE a 

Requerente e o Requerido.O presente feito independerá do pagamento de 

custas, nos termos do art. 28 da Lei 11.340/06.Cumpra-se com urgência, 

inclusive no plantão judicial e pelo Oficial de Justiça plantonista, caso 

necessário, valendo a presente como mandado.Às providências.Campo 

Verde/MT, 17 de outubro de 2017.Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 17 de janeiro de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139056 Nr: 10430-79.2017.811.0051

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OSIVAN DOS SANTOS MARTINS, Cpf: 

62264648104, Rg: 0916521-5, Filiação: Osias Martins da Cunha e Maria 

das Dores dos Santos Martins, data de nascimento: 18/02/1975, 

brasileiro(a), natural de Teresina-PI, divorciado(a), eletricista, Telefone 66 

99630-5249 e atualmente em local incerto e não sabido ROSELEY 

CABRAL XAVIER SILVEIRA, Cpf: 32615833200, Rg: 27.479.821-9, 

Filiação: João Ferreira Xavier e Genir Cabral Xavier, data de nascimento: 

26/05/1971, brasileiro(a), natural de Francisco Beltrão-PR, casado(a), 

diarista, Telefone 66-99630-5249. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AGRESSOR, ACIMA QUALIFICADO, ACERCA 

DAS R. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, QUAL SEJA: 1) DEVERÁ O 

AGRESSOR MANTER DISTÂNCIA MÍNIMA DE 500 (QUINHENTOS) METROS 

DA OFENDIDA E TESTEMUNHAS DO CASO; 2) FICA PRIBIDO AO 

AGRESSOR MANTER CONTATO COM A OFENDIDA E TESTEMUNHAS POR 

QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (TELEFONE, MENSAGENS, E-MAILS, 

ETC); 3) FICA PROOBIDO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA 

E TRABALHO DA VÍTIMA: 4) AFASTAMENTO DO LAR, CASO RESIDAM 

JUNTOS, CONFORME DECISÃO ABAIXO TRANSCRITA.

Despacho/Dec isão :  Med ida  Pro te t i va  de  Urgênc ia  n . 

10430-79.2017.811.0034 (139056).OFENDIDA: BARBARA XAVIER 

FURTADO.Vistos etc.Cuida-se de requerimento para aplicação de Medidas 

Protetivas formulado ao ilustre Delegado de Polícia pela ofendida 

BARBARA XAVIER FURTADO, com fundamento na Lei n.º 11.340/2006 – 

Lei Maria da Penha.A ofendida relata que sua genitora conviveu 

maritalmente com o ofensor OSIVAN DOS SANTOS MARTINS por 

aproximadamente 06 a 07 anos e que estariam separados há um mês. Na 

Delegacia de Polícia, a ofendida relatou que “(...) QUE esclarece que 

durante este per todo em que OSIVAN residiu em sua casa este já chegou 

a agredir fisicamente a DECLARANTE, ocasião que esta tentava defender 

sua genitora quando estes entravam em vias de fato, salientando que 

OSIVAN sempre provocava sua genitora, dizendo eu esta o traia, e enfim, 

procurava motivos para discutirem até chegarem em vias de fato; 

(...).Acrescenta que o ofensor foi à sua residência e desligou o padrão de 

energia, com a intenção de conversar com sua genitora, mas ela se 

recusou, de forma que ele passou a ameaçar a ofendida e ainda entrou na 

residência, mesmo contra sua vontade. Ressaltou que além das ameaças 

ditas naquele momento, o ofensor já havia realizado outras ameaças por 

meio de mensagens em seu aparelho celular. Dispensada a prévia 

manifestação ministerial nos termos do parágrafo primeiro do artigo 19 da 

referida lei. É o relatório.FUNDAMENTO e DECIDO.Trata-se de pedido de 

medida protetiva formulado pela ex-enteada em face do ex-convivente da 

sua genitora, ora agressor. É cediço que o sujeito ativo da violência e 

agressão familiar pode ser qualquer pessoa, desde que inserida no âmbito 

doméstico, familiar ou de relações de afeto.Neste sentido:PENAL E 

PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA E DE 

DESOBEDIÊNCIA À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROVA SATISFATÓRIA DA 

MATERIALIDADE E DA AUTORIA. RÉU ESTRANGEIRO QUE 

REITERADAMENTE AMEAÇÃ EX-MULHER E ENTEADO. REQUERIMENTO DE 

MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU. 

CRÍTICA DA DOSIMETRIA DA PENA. CONFIGURAÇÃO DE CONTINUIDADE 

DELITIVA INCIDENTE. GRAVIDADE DOS FATOS CRIMINOSOS. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1 Réu condenado por infringir três vezes o 

artigo 147 e duas vezes o artigo 359 depois de reiteradamente ameaçar a 

ex-companheira, depois de uma convivência de seis anos da qual se 

originaram dois filhos, vindo todos a residirem no brasil procedentes da 

rússia. Anteriores ameaças e agressões tinham ensejado medida protetiva 

de urgência obrigando-o a manter distância dos familiares. A prova dos 

autos é satisfatória para demonstrar a continuidade das ameaças e os 

descumprimentos reiterados da medida de cautela estabelecida pelo juízo. 

2 As circunstâncias judiciais foram corretamente analisadas e justificam a 

pena base acima do patamar mínimo. cometendo o réu o delito por mais de 

uma vez e contra mais de uma vítima, há que se computar aumento em 

razão da continuidade delitiva, com especial atenção à gravidade dos 

fatos. 3 apelação desprovida. (TJ-DF - APR: 128919720088070003 DF 

0012891-97.2008.807.0003, Relator: GEORGE LOPES LEITE, Data de 

Julgamento: 25/02/2010, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 

23/03/2010, DJ-e Pág. 148)Assim, temos que as condutas ilícitas relatadas 

enquadram-se nas hipóteses a que se aplicam as medidas previstas na 

Lei nº 11.340/2006, conforme prescreve seu artigo 5º, inciso II.De 

elementar conhecimento que a Constituição Federal, em seu art. 226, § 8º, 

estabelece que “o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de 

cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência 

no âmbito de suas relações”.Nessa linha, foi editada a Lei nº 11.340/2006 

que estabelece mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher.Por conseguinte, o artigo 5º da Lei Maria da Penha 

assevera que, para os efeitos legais, configura violência doméstica e 

familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que 

lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano 

moral ou patrimonial no âmbito da unidade doméstica, compreendida como 

o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo 

familiar, inclusive as esporadicamente agregadas.Na espécie, a vítima 

noticiou que em todo o período que o ofensor e sua genitora estiveram 

juntos, ele se mostrou agressivo, principalmente após ingerir bebida 

alcóolica.Vislumbra-se que as condutas ilícitas relatadas pela ofendida 

enquadram-se nas hipóteses a que se aplicam as medidas previstas na 

Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, conforme prescreve seu artigo 5º, 

II:Art. 5º. Para os efeitos desta Lei, violência doméstica e familiar contra a 

mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 

morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 

patrimonial:[...]II – no âmbito da família, compreendida como a comunidade 

formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos 

por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;Da análise do 

feito e documentos que o instruem, verifica-se estar caracterizada a 

ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher, já que 

existente o vínculo íntimo e familiar entre a ofendida e o ofensor.Exsurge, 

portanto, nítido o fumus boni juris, consistente na perturbação relatada 

pela ofendida, praticada, em tese, pelo ex-convivente de sua genitora. No 

mesmo sentido, presente o periculum in mora, diante da possibilidade 

concreta da ocorrência de novas práticas delitivas ou até mesmo do 

agravamento desta.Deste modo, em consideração os princípios que 

nortearam a edição da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), 

notadamente a imperatividade na proteção de toda mulher, 

independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, 

cultura, nível educacional, idade e religião, pois gozam elas dos direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as 

oportunidades e facilidades para viver sem violência, com preservação da 

sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e 

social, a fixação de MEDIDAS PROTETIVAS é imperiosa.Com efeito, a 

adoção das medidas protetivas tem por escopo coibir e prevenir eventual 

retaliação ou novas investidas, resguardando-se, com isso, qualquer tipo 

de ação ou omissão baseada em gênero que possa causar à vítima 

qualquer sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 

patrimonial.Dada a relevância ao tema versado, relacionam-se os 

seguintes julgados:PENAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

COMPROVADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS 

PROTETIVAS. ADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO ACUSADO. 

INOCORRÊNCIA. 1. Inexiste ofensa aos princípios da ampla defesa e do 

contraditório a decisão que defere medida protetiva sem oitiva do suposto 

agressor, quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, pois 

o art. 19 da Lei nº 11.340/06 - Lei Maria da penha - Prevê expressamente 

a possibilidade de concessão de medidas protetivas de urgência sem 

audiência das partes. 2. Não restando demonstrados os prejuízos 

advindos da aplicação das medidas que impedem o agravante de se 

aproximar da vítima, devem essas ser mantidas como forma de protegê-la 

de possíveis agressões. 3. Recurso desprovido.” (TJMG, AGIN n. 

1.0324.08.064895-3/0011, Itajubá, Terceira Câmara Criminal, rel. Des. 

Antônio Armando dos Anjos, j. em. 14-4-2009, DJ de 17-6-2009) 

(destaquei).Ademais, é certo que o presente procedimento, devido ao seu 

caráter de urgência, não comporta dilação probatória, devendo ser 

decidido em quarenta e oito (48) horas (artigo 18, Lei 11.340/06).A 

reforçar, não é despiciendo ressaltar que a Lei Maria da Penha buscou 

preservar a integridade da mulher, apontada como vítima, em detrimento do 

acervo de direitos do companheiro, sem necessidade de maiores 

formalidades, isto no intuito de impedir que efeitos deletérios, usualmente 

constatados em casos desta natureza, sejam produzidos.Com essas 

considerações, preenchidos os requisitos autorizadores da decretação da 

medida protetiva de urgência (Lei nº 11.340/2006) e visando, com isso, 

evitar a reiteração criminosa pelo agressor, além de preservar a 
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integridade física e psíquica da ofendida, APLICO as seguintes 

medidas:1)Deverá o agressor manter distância mínima de 500 (quinhentos 

metros) metros da ofendida e testemunhas do caso;2)Fica Proibido ao 

agressor manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio 

de comunicação (telefone, mensagens, e-mails, etc);3)Fica Proibido ao 

agressor de frequentar a residência e trabalho da vítima.4)Afastamento do 

lar, caso residam juntos.INDEFIRO o pedido de separação de corpos, 

porquanto ressai dos autos que o ofensor é ex-convivente da genitora da 

vítima.Haja vista o que preconiza o art. 21 da Lei nº. 11.340/2006, 

NOTIFIQUE-SE a vítima dos atos processuais determinados nesta ocasião, 

bem como do encaminhamento da mesma à Defensoria Pública, 

possibilitando, assim, a adoção de medidas definitivas e para assegurar a 

eficácia das medidas cautelares aplicadas nesta oportunidade.OFICIE-SE à 

autoridade policial e ao comandante da Polícia Militar, a fim de que 

fiscalizem o atendimento das medidas protetivas, adotando as medidas 

legais aplicáveis em caso de descumprimento da ordem pelo requerido 

(artigo 10 da Lei 11.340/06).Fica autorizada a requisição de força policial 

visando garantir a efetividade das medidas protetivas ora deferidas, caso 

necessário.INTIMEM-SE as partes, bem como oficie-se à autoridade policial 

da presente decisão.DÊ-SE ciência ao Ministério Público.Isenta de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 28 da Lei 

11.340/06.CUMPRA-SE com urgência, pelo Oficial de Justiça plantonista, 

expedindo-se o necessário, valendo a presente decisão como 

mandado.Campo Verde - MT, 18 de dezembro de 2017.MARIA LÚCIA 

PRATIJuíza de Direito em Substituição Legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dejanira Dias Martins, 

digitei.

Campo Verde, 15 de janeiro de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-77.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO OAB - MT0009277A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo n. 1000438-77.2017.8.11.0051 Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Que impulsiono o feito, a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões. 

CAMPO VERDE, 19 de dezembro de 2017 MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora Jud. Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: RUA FORTALEZA, 1, CAIXA 

POSTAL 121, JARDIM CAMPO REAL 2, CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000 TELEFONE: (66) 34192233

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-54.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo n. 1000209-54.2016.8.11.0051 Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Que impulsiono o feito, a fim de 

intimar a parte requerida para, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões. CAMPO VERDE, 19 de dezembro de 2017 MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: RUA 

FORTALEZA, 1, CAIXA POSTAL 121, JARDIM CAMPO REAL 2, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 TELEFONE: (66) 34192233

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010146-42.2011.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENIMERCIO LOACYR GUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. F. (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a resposta infrutífera quanto à penhora online realizada, 

impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para que se manifeste e 

requeira o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000813-78.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DA SILVA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo n. 1000813-78.2017.8.11.0051 Certifico que o Recurso 

Inominado foi interposto tempestivamente. Que impulsiono o feito, a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal apresentar as contrarrazões. 

CAMPO VERDE, 19 de dezembro de 2017 MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: RUA FORTALEZA, 1, CAIXA POSTAL 

121, JARDIM CAMPO REAL 2, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

TELEFONE: (66) 34192233

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010380-82.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO GONCALVES MENDES NETO OAB - MT0012142A-O (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010902-12.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE PEREIRA PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 
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dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010602-84.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR KUMBIER - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO OAB - MT0009581A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010898-72.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA JUNG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER SUTILI OAB - PR39372 (ADVOGADO)

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA MICKEL MIYAMOTO OAB - SP0271431S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011332-61.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANA PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMAZEM PARAIBA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000003-69.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTO JOSE MACCARINI (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 23/01/2018 

às 09:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001251-07.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON MAXIMO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 05/02/2018, 

às 16:20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001110-85.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE KARINE DA SILVA PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 06/02/2018, 

às 08:00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-61.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SALOMAO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ACYR ARAUJO OAB - MT0006914A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 13 de setembro de 

2017. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001257-14.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO MATIAS DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Expedido 

por ordem do(a) MM. Juiz(a) Caroline Schneider Guanaes Simões Dados 

do Processo: Processo: 1001257-14.2017.8.11.0051; Valor causa: R$ 

318,75; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL . REQUERENTE: JOSE ROBERTO MATIAS DA COSTA. Endereço: 

NOVA BRASILANDIA, 1 119, BELVEDERE, CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000 REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A . FINALIDADE(S): Proceder a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE acima qualificada, nos termos do 

processo acima indicado, para comparecer à audiência de Conciliação 

redesignada para o dia 02/04/2018 às 15hs40min, na sede do Juizado 

Especial, sito, no endereço ao final indicado. Advertência: 1)- O não 

comparecimento às audiências importará em extinção e arquivamento do 

feito, bem como, na condenação de custas judiciais. 2)- Comparecendo a 
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parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, poderá a ação ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3)- Em se tratando de pessoa jurídica, o (a) 

promovente deverá ser representado(a) na audiência de conciliação 

designada, pelo seu empresário individual ou sócio dirigente. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) Intimado(S) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais . 

Atenciosamente, MARIA DIVINA ALVES FEITOSA POR ORDEM DA MM.ª 

JUÍZA SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE 

E INFORMAÇÕES: RUA FORTALEZA, 1, CAIXA POSTAL 121, JARDIM 

CAMPO REAL 2, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 

34192233

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001252-89.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS IZIDORO DA SILVA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 06/02/2018, 

às 09:00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001253-74.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 06/02/2018, 

às 09:40 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-91.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MIGUEL SILVA PILLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 19/02/2018 

às 08:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001281-42.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0012743A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 19/02/2018 

às 10hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001044-08.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA LEDUR TACK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VICTOR BARROS CUNHA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

no prazo de 5 (cinco) dias, informar o atual endereço do requerido, sob 

pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001282-27.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0012743A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 19/02/2018 

às 13hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001285-79.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU PROGRESSO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

ALINE TURCK DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 19/02/2018 

às 13hs40min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010264-76.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO SENGER - ME (EXECUTADO)

ROSANGELA DE SOUZA SANTOS (EXECUTADO)

 

Tendo em vista o fim do prazo para possível manifestação (impugnação) 

da executada, impulsiono o feito a fim de intimar o exequente para que se 

manifeste no prazo de 10 (dez) dias quanto ao prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001286-64.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KEMERSON DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 19/02/2018 

às 14:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001288-34.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 19/02/2018 

às 14hs40min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-69.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000909-93.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado) Valdirene Ribeiro da Silva (a) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, conforme petição de ID 9739640. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

11 de janeiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000882-13.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOURADO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO JOSE DA MATA OAB - MT0003774A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000882-13.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. O pedido liminar 

merece deferimento. Como se sabe, a antecipação de tutela é medida 

cabível quando houver prova inequívoca da verossimilhança das 

alegações do requerente, conforme exigência do art. 300 do CPC: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

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

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Assim, quis o legislador que a 

antecipação do provimento jurisdicional ficasse vinculada à plausibilidade 

do direito invocado pelo autor. Apenas naqueles casos em que o 

requerente pudesse demonstrar, através de prova inequívoca, a 

probabilidade de uma sentença favorável é que se autorizaria ao juiz 

pronunciar-se antecipadamente sobre o mérito da causa. Tal providência, 

porém, não depende única e exclusivamente da qualidade das alegações 

iniciais. Incumbe ao autor, ainda, demonstrar que o simples trâmite 

processual pode acarretar-lhe danos de difícil ou impossível reparação. 

Pois bem. No caso dos autos, não há dúvida acerca da verossimilhança 

das alegações e do periculum in mora. De fato, há nos autos laudos 

médicos que, além de bem descrever a situação da Requerente, explana 

sobre os medicamentos necessários ao seu tratamento, aí incluindo: 

“BEVACIZUMABE (Avastin)”. Segundo costa dos autos, a Requerente 

diagnostica com obstrução intestinal baixa - CID D 18.7 (Neoplasia maligna 

do cólon sigmoide), conforme laudos médicos acostados ao feito, 

necessitando fazer uso do medicamento postulado. Ressai da inicial que o 

médico Dr. José Spila Neto CRM – MT 4497, oncologista, prescreveu 

medicação Avastin (BEVACIZUMABE) , destacando que diante do quadro 

clínico a paciente necessita com urgência da medicação. Ainda, há o 

relatório médico do Dr. Marcos M. Gromowski, que também assinala a 

urgência da Autora para o uso do medicamento postulado. A inicial veio 

acompanhada dos documentos que comprovam o alegado. Instado a se 

manifestar, o Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça emitiu 

parecer informando que: “No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, o 

acesso os medicamentos antineoplásicos no SUS não se dá por meio de 

programas de medicamentos, como o da farmácia básica e o componente 

especializado da assistência farmacêutica. Os estabelecimentos de saúde 

credenciados no SUS e habilitados em oncologia – os UNACONs, são os 

responsáveis pelo fornecimento de medicamentos oncológicos , conforme 

protocolo MINISTERIAL”. Pelo exame do documento de ID 1091652, vê-se 

que a Autora está sendo tratada na Santa Casa de Misericórdia e 

Maternidade de Rondonópolis, estabelecimento de saúde habilitado para 

tratamento de alta complexidade em oncologia, onde o médico, Dr. José 

Spila Neto, justifica a prescrição da medicação para a paciente, 

ressaltando que a não utilização do medicamento expõe a paciente a risco 

de morte. O documento Do Direito à Vida e à Saúde: O ordenamento 

jurídico, aí incluídas as previsões constitucionais e legais, é até mesmo 

prolixo ao dispor sobre o direito à saúde e, via de consequência, à própria 

vida. Com efeito, já em seu art. 5º, a Constituição Federal dispõe sobre a 

inviolabilidade do direito à vida. Veja: “Art. 5º Todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:” Não há dúvida que o direito à vida é instância superior ao da 

própria saúde. Negando-se esse, fatalmente se viola aquele. No mesmo 

sentido, a opinião de Luiz Alberto David Araújo e Vidal Serrano Nunes Jr.: 

“O direito à saúde constitui um desdobramento do próprio direito à vida: 

Logo, por evidente, não poderia deixar de ser considerado como um direito 

fundamental do indivíduo.” (in Curso de Direito Constitucional, 4ª ed., São 

Paulo: Saraiva, 2001, p. 398) Tal situação, porém, não impediu a previsão 

específica do direito à saúde. Quanto a ele, dispõe a Constituição Federal: 

“Art. 6o. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” 

Há, assim, a definição de um direito amplo e abstrato. A saúde, tal como a 

vida, é direito individual merecedor da mais completa proteção estatal. 

Evidente, porém, que a proteção a esse direito não depende apenas da 

sua qualificação como direito constitucional. A integral atenção a essa 

diretriz depende, ainda, da estipulação de regras mais concretas de 

atuação estatal. Por isso é que, em seu art. 23, a Carta Política iniciou o 

desenvolvimento desse dever estatal, ao estipular: “Art. 23. É competência 

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (…) II - 

cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 

pessoas portadoras de deficiência;” O Constituinte, portanto, a fim de bem 

garantir o acesso a todas as medidas necessárias à proteção da saúde 

individual, impôs, a todos os entes federativos, a atenção à saúde e 

assistência. Em seção própria (seção II, da Ordem Social), a Constituição, 

novamente destacando a qualidade do direito à saúde, impõe, ao Estado – 

aqui incluídos os três entes federativos – o dever de franquear aos 

necessitados o acesso universal às ações e serviços para a promoção, 
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proteção e recuperação da saúde: “Art. 196. A saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.” Dando coerência ao sistema jurídico, a Lei 8.080/90, dita da 

Saúde, repetiu a previsão constitucional e reiterou: “Art. 2º. A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Por fim, a mesma Lei 

assim define o campo de atuação do Sistema Único de Saúde: “Art. 6º. 

Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 

(SUS): I - a execução de ações: (…) d) de assistência terapêutica integral, 

inclusive farmacêutica;” Toda essa tendência legislativa denota a 

verdadeira função de prestação social atribuída ao Estado pelo 

ordenamento jurídico. Desde as simples portarias, passando pelas leis, até 

alcançar a própria Constituição Federal, tem-se o dever imposto ao Estado 

de prestar a assistência à saúde. Cabe ao cidadão, portanto, o direito de 

receber do Estado a assistência necessária à sua saúde. Diante dessa 

inequívoca posição do ordenamento jurídico, no sentido de atribuir, ao 

Estado, o dever de assegurar aos seus cidadãos – especialmente os 

incapazes – o direito à saúde, impossível se mostra, ao menos no 

presente momento processual, encontrar qualquer justificativa válida para 

a negativa apresentada pelo órgão estatal. Realmente, a receita ministrada 

por profissional, aliada aos demais documentos carreados aos autos, ao 

menos no presente momento processual, revela a indispensabilidade do 

tratamento da saúde da parte Autora. Decido. Com essas considerações, 

preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a antecipação 

dos efeitos da tutela para determinar à FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO que forneçam à Requerente Maria Dourado do 

Nascimento, o medicamento “BEVACIZUMABE 290 MG”, conforme 

prescrições e encaminhamentos médicos constantes dos autos, sob pena 

de bloqueio de valores a fim de garantir a aquisição dos medicamentos em 

instituição privada. Intime-se o Requerido, na pessoa de seu representante 

legal, informando de que terá o prazo de 05 (cinco) dias, para providenciar 

o cumprimento da presente decisão. Atente-se a secretaria para o 

cumprimento do disposto na CNGC, instruindo-se o mandado de 

cumprimento de liminar com os documentos pertinentes. Cite-se o 

Requerido, para, querendo, contestar a ação no prazo legal, fazendo 

constar às advertências legais dos artigos 334 e 344 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. Campo Verde/MT, 11 

de janeiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001158-44.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

POLYANE FRANCISCA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Tendo em vista a contestação apresentada, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para que apresente a sua impugnação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001158-44.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

POLYANE FRANCISCA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Tendo em vista a contestação apresentada, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para que apresente a sua impugnação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000571-56.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VERONICA GOEDERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO MARCAL MOREIRA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Intimo a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer na audiência de Conciliação designada para 

o dia 29/01/2018 às 16:20min. O não comparecimento implicará nas 

penalidades na forma da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000910-78.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVELTON VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerida(o) na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 29/01/2018 

às 16:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001290-04.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MY SHOP BRASIL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 19/02/2018 

às 16:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000999-04.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 20/02/2018 

às 08:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001130-76.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 20/02//2018 

às 08:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 
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(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001292-71.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RODRIGUES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 20/02/2018 

às 09:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001293-56.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RODRIGUES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 20/02/2018 

às 09hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001294-41.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RODRIGUES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 20/02/2018 

às 09hs40min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-74.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA JESSICA CASTRO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR OAB - PR84373 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA ALMANDES FRANCA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 20/02/2018 

às 10hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001131-61.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 26/02/2018, 

às 08:00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001134-16.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALCI DA SILVA CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 05/03/2018 

às 08:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000969-66.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA LEONARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 05/03/2017 

às 09hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001003-41.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GRACINA ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CADORE BIDOIA & CIA LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 26/02/2018, 

às 09:40 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000982-65.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MMD CONSULTORIA, COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR OAB - PR84373 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 05/03/2018 

às 09hs40min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001298-78.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 26/02/2018, 

às 10:00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001326-46.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA SILVA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 05/03/2018 

às 10hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001323-91.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU PROGRESSO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA NOGUEIRA BARBOSA GUIMARAES (REQUERIDO)

JAMBRES DELLA BETTA ANTUNES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 05/03/2018 

às 13:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001299-63.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WELLYTON FONSECA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 26/02/2018, 

às 10:20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-12.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MG FARMACIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA HENRIQUE DE SOUZA ALMEIDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 05/03/2018 

às 13hs40min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001278-87.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA CAROLINI VIANA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 26/02/2018, 

às 13:00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001277-05.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PANIAGO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 26/02/2018, 

às 13:20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001300-48.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO BOCHIO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABILIO CUSTODIO DE MELO OAB - MT0005945A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 26/02/2018, 

às 13:40 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001327-31.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN GOMES CALISTO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 05/03/2018 

às 14hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001328-16.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU PROGRESSO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENIR ABADIA DA SILVA (REQUERIDO)

CLAUDIO NUNES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 05/03/2018 

às 14hs40min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001301-33.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DIAS SCHMITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINE MARTELLI OAB - MT23062/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 26/02/2018, 

às 14:00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001332-53.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA APARECIDA DE SOUZA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 05/03/2018 

às 15hs40min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001333-38.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA APARECIDA DE SOUZA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 05/03/2018 

às 16:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001304-85.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JANER GERALDA DA MOTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO)

RONALDO DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT15341-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 26/02/2018, 

às 14:40 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001307-40.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SALES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 26/02/2018, 

às 15:20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-98.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO MARCO KREISER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 06/03/2018 

às 08:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001308-25.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 26/02/2018, 

às 15:40 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001309-10.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 26/02/2018, 

às 16:00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000301-95.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EDNO CONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000301-95.2017.8.11.0051 Decisão. Na forma do artigo 513, § 

2º, do CPC, intimem-se os(as) executados(as) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, paguem o valor do débito, conforme pedido de ID 10255784. 

Ficam as partes executadas advertidas de que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de penhora 

on line (bacenjud). Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e 

transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer 
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diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 17 de janeiro de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010317-23.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

POLYANA CAROLINY LINO DE AGUERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010317-23.201.8.11.0051 Despacho. Na forma do artigo 513, § 

2º, do NCPC, intimem-se os(as) executados(as) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague(m) o valor do débito, conforme pedido de ID 5584048. 

Ficam as partes executadas advertidas de que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de penhora 

on line (bacenjud). Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e 

transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 17 de janeiro de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-76.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos etc. Anexo, nesta data, a sentença que por equivoco não lançada 

anteriormente. Campo Verde, 17 de janeiro de 2018 Caroline Schneider 

Guanaes Simões. Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001311-77.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA RIBEIRO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 27/02/2018, 

às 09:00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001312-62.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VINICIUS OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 27/02/2018, 

às 09:20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001296-11.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUMA DE ALVARENGA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 26/02/2018, 

às 09:20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001329-98.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN GOMES CALISTO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 12/03/2018 

às 09:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001163-66.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUZILENE RAMOS DE MELO SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerido(a) na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 06/03/2018 

às 13:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento audiências importará em revelia, 

reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do autor e 

proferindo-se o julgamento de plano, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001335-08.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS ANTONIO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 12/03/2018 
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às 10hs20min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010105-02.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO)

 

Tendo em vista o decurso do prazo sem o pagamento voluntário por parte 

do executado, impulsiono o feito a fim de intimar o exequente para que se 

manifeste e requeira o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-62.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAMPOS DE ANUNCIACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE 1000342-62.2017.8.11.0051 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38, "caput", da 

Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando aos autos, 

vislumbra-se, na certidão expedida pela secretária (evento 8329618), que 

a parte Autora e seu procurador não compareceram ao ato designado, 

embora devidamente intimada, por meio de seu causídico. Por sua vez, a 

Lei nº 9.099/95 grafa o seguinte: “Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Impende ressaltar que a extinção 

da demanda independe da prévia intimação das partes, a teor do art. 51, § 

1º, da Lei nº 9.099/95. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Custas pela parte autora, na forma da lei. Transitada em 

julgado a sentença, acrescido da impossibilidade de se requerer 

cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

CAMPO VERDE 03/07/2017 Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001341-15.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NORTON OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - 

EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 12/03/2018 

às 14hs40min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001342-97.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN GUILHERME PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA MARIA PRATI OAB - MT22253/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

L. P. FORMATURAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 12/03/2018 

às 16:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001093-49.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 17/04/2018, 

às 10:20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000999-04.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000999-04.2017.8.11.0051 Decisão. - Da Aplicação do CDC: 

Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as normas 

consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as partes, 

conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 290 de 1071



naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória do 

Requerente, pois que o Requerido é que poderá comprovar a existência e 

regularidade de contrato firmado com o Requerente. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. Ao 

Requerido incumbirá, portanto, demonstrar a existência e a regularidade 

do contrato firmado com o Requerente. Isso posto, reconhecendo como de 

consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a 

hipossuficiência técnica do Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que o Requerido, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, juntem todas as provas no tocante as alegações do 

Requerente. - Tutela de Urgência Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pelo Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à probabilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do CPC: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

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

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

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

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

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

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

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo 

de lesão, noto ser possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que 

os requisitos necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela 

jurisdicional referem-se à plausibilidade do direito invocado (fumus boni 

juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil 

reparação (periculum in mora). Inicialmente, é certo que a cobrança de 

valores que não foram contratados, poderão causar evidente prejuízo 

material ao Requerente, demonstrando o periculum in mora. Chega-se, 

assim, ao segundo requisito necessário ao deferimento do pedido liminar, 

qual seja, a probalilidade do direito invocado. No caso dos autos, o 

Reclamante alegou que jamais houvera firmado, com o Requerido, 

qualquer negócio jurídico. A negativa, ainda que desacompanhada da 

prova respectiva, face à dificuldade de demonstração ínsita aos fatos 

negativos, deve ser tida como bastante para o deferimento da liminar. Isso 

porque, presumindo-se a boa-fé do litigante, e de tão absurda a idéia de 

que alguém negasse a celebração de um contrato apenas para ver o outro 

contratante demonstrar o oposto através da simples apresentação dos 

instrumentos assinados, torna-se plausível a afirmativa do Requerente. 

Vale ressaltar, de outra banda, que a ilustre Causídica do(a) Requerente 

jamais apoiaria tão odioso estratagema apenas para vencer o pedido 

liminar, sendo certo que o desmonte da tese implicaria, indubitavelmente, 

na revogação da liminar e, também, na condenação da parte nas penas 

relativas à litigância de má-fé. Por fim, advirto que o direito que aqui se 

reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas 

para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pelo 

Reclamante. Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou 

mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e completa, dita 

exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pelo 

Reclamante é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma 

análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente 

demanda. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência 

aduzido pelo Reclamante, a fim de determinar que o Requerido SUSPENDA 

a cobrança das parcelas referente ao contrato de financiamento discutido 

no presente feito, até ulterior decisão deste Juízo. A fim de bem cumprir a 

presente determinação judicial, intime-se a Reclamada para que cumpra a 

presente decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de 

multa de incidência única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 (três mil 

reais), admitindo-se, em caso de reiteração, posterior majoração. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, CITANDO-SE o Reclamado para que 

compareça à audiência de conciliação designada pela Secretaria, 

consignando a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. INTIME-SE 

o Reclamante para que também compareça à audiência, sob pena de 

extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Por fim, 

intime-se o Advogado do Reclamante. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 28 de setembro de 2017. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000962-74.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA CRISTINA DE OLIVEIRA FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000962-74.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer decorrente da não transferência do veículo 

com pedido de tutela de urgência movida por Erica Cristina de Oliveira em 

desfavor de Edmilson Pereira, ambos devidamente qualificados. - 

Antecipação de Tutela Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, 

os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos 

nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do 

juizado, sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado 

de forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que 

lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte plausibilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.” Definida 

a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, pedido 

antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões e 

provas trazidas pela parte Reclamante, a fim de verificar-se o 

preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do referido 
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pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de 

urgência têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito 

invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, 

os requisitos previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

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

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

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

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

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

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

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo 

de lesão, e verificando, noto não ser possível o deferimento do pedido 

liminar. Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à 

concessão liminar da tutela jurisdicional referem-se à probabilidade do 

direito invocado (fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de 

lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). No caso dos 

autos, a Requerente alegou que era proprietária do veículo HONDA/BIZ ES 

125 KS, ano/modelo 2007/2007, placa NIZ 4682/MT, cor azul, Renavam 

952337703, chassi nº 9C2JAO41O7RO45681, bem como, sempre efetuou 

o pagamento o IPVA/DPVAT. Assevera que em 11 de setembro de 2014, 

vendeu o veículo para o Requerido, entregando a ele o recibo de 

transferência devidamente assinado para as devidas providências. Aduz 

a Requerente que o Requerido preencheu o referido documento em nome 

de Claudinéia Lamunier deixando, contudo, de efetivar a transferência, no 

prazo legal de 30 (trinta) dias. Entretanto, passados três anos da venda o 

Requerido não fez a transferência e não pagou os documentos junto ao 

Departamento de Trânsito – DETRAN, tomando conhecimento de tais fatos 

quando de dirigiu até o CIRETRAN para solicitar a segunda via de sua 

habilitação. Também, teve conhecimento, neste momento, acerca da 

existência de débitos no seu nome no valor de R$3.088,67 (três mil e 

oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos), conforme extrato em 

anexo. Juntou ao feito, a fim de confirmar suas alegações, cópia dos 

documentos do veículo, a autorização para transferência da propriedade 

do veículo, bem como o extrato dos débitos em nome da Autora. 

Entretanto, em análise de cognição sumária, entendo que o pedido de 

antecipação da tutela, não merece acolhimento, pois conforme se observa 

da autorização de transferência, o adquirente tinha o prazo máximo de 

trinta dias, a contar da data aquisição, para proceder a transferência do 

veículo para o seu nome junto ao órgão competente, mesmo assim, deixou 

de fazê-lo. Portanto, já se passaram mais de três anos desde a data da 

aquisição do veículo e desde então a vendedora, ora Requerente, não 

tomou qualquer providência para que o adquirente efetivasse a 

transferência de propriedade do veículo. Ademais disso, é sabido que o 

vendedor tem a obrigação de comunicar a venda do veículo ao DETRAN, 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilidade 

solidária pelas penalidades até a data da comunicação, como previsto no 

Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 134. Desta forma, a Autora 

não logrou êxito em comprovar os requisitos autorizadores da medida 

antecipatória pleiteada, razão pela qual a medida não se revela 

imprescindível a fim de evitar qualquer dano. Decido. Isso posto, INDEFIRO 

o pedido de antecipação de tutela aduzido pela Reclamante, pois que 

ausente os requisitos do fumus boni juris e periculum in mora. Designe-se 

audiência de conciliação. CITE-SE o Reclamado para que compareça à 

audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a Reclamante 

para que também compareça à audiência, sob pena de extinção do feito, 

na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Por fim, intime-se o 

advogado da Autora. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 11 de janeiro de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001332-53.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA APARECIDA DE SOUZA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001332-53.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...)” 

Admitidas as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, a demonstração 

de existência de contrato de serviços com a Requerente e que os débitos 

negativados são legítimos. Isso posto, reconhecendo como de consumo a 

relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica do Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, juntem todas as 

provas no tocante as alegações da Requerente. - Da Tutela de Urgência: 

Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 
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recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte plausibilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pelo Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à probabilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

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

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade o direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 

que o nome da Reclamante foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes 

pela Requerida em 10.02.2017 e desde então a Reclamante falhou em não 

tomar qualquer medida para promover a exclusão de seu nome do dito rol. 

Ora, se há aproximadamente 10 meses a Reclamante convive com a 

inscrição, presume-se a inexistência de qualquer risco de lesão 

supostamente proveniente do tempo necessário para o pronunciamento 

judicial. Além disso, o nome da Reclamante está inscrito no cadastro de 

inadimplentes por outras pendências financeiras. Assim, ainda que haja 

verossimilhança em suas alegações, a Autora não logrou êxito em 

comprovar o periculum in mora, razão pela qual a medida não se revela 

imprescindível a fim de evitar qualquer dano. Isso posto, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência pela Reclamante, pois que ausente o requisito 

do periculum in mora. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. CITE-SE a Reclamada para que compareça à audiência de 

conciliação designada, consignando a advertência prevista no art. 20 da 

Lei 9.099/95. Intime-se a Reclamante para que também compareça à 

audiência, sob pena de extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Por fim, intime-se o Advogado da Autora. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 11 de janeiro 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...)” 

Admitidas as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, a demonstração 

de existência de contrato de serviços com a Requerente e que os débitos 

negativados são legítimos. Isso posto, reconhecendo como de consumo a 

relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica do Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, juntem todas as 

provas no tocante as alegações da Requerente. - Da Tutela de Urgência: 

Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 
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recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte plausibilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pelo Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à probabilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

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

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade o direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 

que o nome da Reclamante foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes 

pela Requerida em 05.08.2016, 08.09.2016, 07.10.2016, 08.11.2016, 

07.12.2016 e desde então a Reclamante falhou em não tomar qualquer 

medida para promover a exclusão de seu nome do dito rol. Ora, se há um 

ano a Reclamante convive com a inscrição, presume-se a inexistência de 

qualquer risco de lesão supostamente proveniente do tempo necessário 

para o pronunciamento judicial. Além disso, o nome da Reclamante está 

inscrito no cadastro de inadimplentes por outras pendências financeiras. 

Assim, ainda que haja verossimilhança em suas alegações, a Autora não 

logrou êxito em comprovar o periculum in mora, razão pela qual a medida 

não se revela imprescindível a fim de evitar qualquer dano. Isso posto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pela Reclamante, pois que 

ausente o requisito do periculum in mora. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação designada. CITE-SE a Reclamada para que 

compareça à audiência de conciliação designada, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a Reclamante 

para que também compareça à audiência, sob pena de extinção do feito, 

na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Por fim, intime-se o 

Advogado da Autora. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 11 de janeiro de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...)” 

Admitidas as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, a demonstração 

de existência de contrato de serviços com a Requerente e que os débitos 

negativados são legítimos. Isso posto, reconhecendo como de consumo a 

relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica do Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, juntem todas as 

provas no tocante as alegações da Requerente. - Da Tutela de Urgência: 

Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 294 de 1071



forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte plausibilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pelo Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à probabilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

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

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade o direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 

que o nome da Reclamante foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes 

pela Requerida em 16.06.2014 e desde então a Reclamante falhou em não 

tomar qualquer medida para promover a exclusão de seu nome do dito rol. 

Ora, se há mais de dois anos a Reclamante convive com a inscrição, 

presume-se a inexistência de qualquer risco de lesão supostamente 

proveniente do tempo necessário para o pronunciamento judicial. Além 

disso, o nome da Reclamante está inscrito no cadastro de inadimplentes 

por outras pendências financeiras. Assim, ainda que haja verossimilhança 

em suas alegações, a Autora não logrou êxito em comprovar o periculum 

in mora, razão pela qual a medida não se revela imprescindível a fim de 

evitar qualquer dano. Isso posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

pela Reclamante, pois que ausente o requisito do periculum in mora. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada. CITE-SE 

a Reclamada para que compareça à audiência de conciliação designada, 

consignando a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a 

Reclamante para que também compareça à audiência, sob pena de 

extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Por fim, 

intime-se o Advogado da Autora. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 11 de janeiro de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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Autos nº 1000058-88.2016.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que a Requerida é que poderá comprovar que o débito 

inserido no cadastro de inadimplentes em nome da Autora é devido. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória da parte Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, a demonstração 

que o débito negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de 

consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a 

hipossuficiência técnica do Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, juntem todas as provas no tocante as alegações da 

Requerente. - Antecipação de Tutela Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 
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ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pela Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

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

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

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

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

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

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

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão.” Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo 

de lesão, e verificando, noto não ser possível o deferimento do pedido 

liminar. Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à 

concessão liminar da tutela jurisdicional referem-se à plausibilidade do 

direito invocado (fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de 

lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). No que se 

refere ao periculum in mora, é fácil constatar que a restrição ao crédito 

imposta pelo Reclamado é capaz de causar lesões financeiras a Autora, 

pois a restrição impede o crédito. Por outro lado, a inscrição em cadastros 

de inadimplentes tem a finalidade de proteger o próprio comércio, no 

sentido que fornece aos que dele participam um histórico de suas 

condutas comerciais negativas, além de alterar acerca de eventuais 

situações de insolvência. Sendo, portanto, medida com efeitos restritivos, 

deve ser exercida dentro dos limites do razoável e da lei, de forma a 

impedir que seu uso imoderado atinja aquelas pessoas idôneas que não 

merecem ali figurar, seja porque jamais incorrerem em mora, seja porque 

tem razões para discutir judicialmente o débito em atraso. Chega-se, 

assim, ao segundo requisito necessário ao deferimento do pedido liminar, 

qual seja, a probabilidade do direito invocado. No caso dos autos, a 

Requerente alega que o débito cobrado e inserido no órgão de proteção 

ao crédito foi devidamente quitado no mês de janeiro de 2016 e mesmo foi 

mantida a dita restrição em seu nome. Para comprovar suas alegações, o 

Requerente trouxe aos autos o comprovante de pagamento do débito (ID 

1506767). Logo, entendo verissímeis as alegações da Reclamante, 

merecendo acolhimento o pleito liminar. Por fim, advirto que o direito que 

aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente 

apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela 

Reclamante. Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou 

mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e completa, dita 

exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela 

Reclamante é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma 

análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente 

demanda. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela 

aduzido pela Reclamante para determinar que a Requerida promova a 

imediata baixa de seu nome dos cadastros de inadimplentes, relativamente 

ao débito discutido nos presentes autos, até ulterior determinação deste 

Juízo. A fim de bem cumprir a presente determinação judicial, intime-se a 

Reclamada para que cumpra a presente decisão, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de imposição de multa de incidência única, a qual desde já 

fixo em R$3.000,00 (três mil reais), admitindo-se, em caso de reiteração, 

posterior majoração. Designe-se audiência de conciliação. CITE-SE a 

Reclamada para que compareça à audiência de conciliação designada 

pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 da Lei 

9.099/95. Intime-se a Reclamante para que também compareça à 

audiência, sob pena de extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Intime-se o Advogado da Autora. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 11 de 

janeiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Autos nº 1001335-08.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...)” 

Admitidas as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 
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Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, a demonstração 

de existência de contrato de serviços com a Requerente e que os débitos 

negativados são legítimos. Isso posto, reconhecendo como de consumo a 

relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica do Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, juntem todas as 

provas no tocante as alegações da Requerente. - Da Tutela de Urgência: 

Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte plausibilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pelo Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à probabilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

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

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade o direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 

que o nome do Reclamante foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes 

pela Requerida em 25.12.2016 e desde então o Reclamante falhou em não 

tomar qualquer medida para promover a exclusão de seu nome do dito rol. 

Ora, se há aproximadamente um ano o Reclamante convive com a 

inscrição, presume-se a inexistência de qualquer risco de lesão 

supostamente proveniente do tempo necessário para o pronunciamento 

judicial. Assim, ainda que haja verossimilhança em suas alegações, a 

Autora não logrou êxito em comprovar o periculum in mora, razão pela qual 

a medida não se revela imprescindível a fim de evitar qualquer dano. Isso 

posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pela Reclamante, pois que 

ausente o requisito do periculum in mora. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação designada. CITE-SE a Reclamada para que 

compareça à audiência de conciliação designada, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a Reclamante 

para que também compareça à audiência, sob pena de extinção do feito, 

na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Por fim, intime-se o 

Advogado da Autora. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 12 de janeiro de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito
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Autos nº 1001005-11.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 333 

do CPC: “Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Parágrafo único. É 

nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova 

quando: I - recair sobre direito indisponível da parte; II - tornar 

excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.” O Magistrado, 

portanto, caso entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve 

manifestar-se desde logo, de forma a permitir que as partes saibam 

antecipadamente acerca de seu ônus processual e, assim, possam 

manifestar-se adequadamente nos autos. É dizer que a inversão do ônus 

da prova não pode ser tida como mera regra de análise de provas do 

juízo, a ser levada em consideração apenas quando da elaboração da 

sentença. Deve, ao revés, ser determinada desde a inicial, de forma que 

os réus possam, já na contestação, produzir as provas que entenderem 

necessárias, especialmente as documentais, a atender a sua incumbência 

processual. Esclarecido isso, concordo que a aplicação do CDC permite a 

inversão do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida 

hipossuficiência do consumidor, assim entendido aquele despreparo 

técnico do consumidor em produzir as provas tendentes à comprovação 

de suas alegações, e, também, naquelas hipóteses em que verificar-se, 

desde logo, verossimilhança de suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências;” Admitidas as normas consumeristas, observa-se 

importante consequência processual no caso em tela. É que a aplicação 

do CDC permite a inversão do ônus da prova naqueles casos em que 

houver nítida hipossuficiência do consumidor, assim entendido aquele 

despreparo técnico do consumidor em produzir as provas tendentes à 

comprovação de suas alegações. No presente feito, nota-se que a 

manifesta hipossuficiência probatória do Requerente, pois que as 

Reclamadas é que poderão comprovar a existência de relação jurídica e 

eventual inadimplência do Autor que justifique a negativação de seu nome. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. A Requerida incumbirá, portanto, a demonstração 

da existência do negócio jurídico discutido nos autos e que o débito 

negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de consumo a 

relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica da Requerente em produzir as provas necessárias às suas 
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alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, junte todas as 

provas no tocante as alegações do Requerente. Da Antecipação de 

Tutela: Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte plausibilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pela Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

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

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 

que o nome do Reclamante foi inscrito em cadastro de inadimplentes por 

existência de dívida com a Requerida e por outra pendência financeira, 

presumindo a inexistência de qualquer risco de lesão supostamente 

proveniente do tempo necessário para o pronunciamento judicial. Assim, 

ainda que haja verossimilhança em suas alegações, o Autor não logrou 

êxito em comprovar o periculum in mora, razão pela qual a medida não se 

revela imprescindível a fim de evitar qualquer dano. Isso posto, INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela aduzido pelo Reclamante, pois que 

ausente o requisito do periculum in mora. DESIGNE-SE nova data de 

audiência de conciliação. CITE-SE a Reclamada para que compareça à 

audiência de conciliação designada, consignando a advertência prevista 

no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se o Reclamante para que também 

compareça à audiência, sob pena de extinção do feito, na forma do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Intime-se o advogado do Autor. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 12 de janeiro 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Autos nº 1000500-54.2016.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Trata-se de 

ação de reclamação com pedido de tutela de urgência movida por Eny 

Siqueira de Bondespacho em face de Alencar Serafin de Aquino, ambos 

devidamente qualificados. - Antecipação de Tutela Como já pacificado pela 

doutrina e jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e 

específicos podem ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições 

excepcionais. Isso porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que 

os da justiça ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto 

processamento e julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa 

perspectiva, ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos 

liminares nos juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente 

imposto ao direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. 

Ocorre que situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, 

ainda que o rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode 

admitir a consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas 

situações de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o 

deferimento de pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. 

Aliás, essa parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, 

dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser 

lançado, nos juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou 

específico, cumpre analisar as questões e provas trazidas pela parte 

Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento dos requisitos 

necessários ao deferimento do referido pedido antecipatório. Pois bem. 

Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no artigo 

300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as 

duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à plausibilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). No que se refere ao periculum in mora, é fácil 

constatar que a Autora poderá sofrer prejuízos financeiros se não houver 

a quitação das parcelas do consórcio, podendo até mesmo, ser 

demandada judicialmente pelo proprietário fiduciária para a retomada do 

veículo e, ainda, pagar pelas multas de trânsitos causadas pelo condutor 

do veículo, mas registradas em nome da autora. Chega-se, assim, ao 

segundo requisito necessário ao deferimento do pedido liminar, qual seja, 

a plausibilidade do direito invocado. No caso dos autos, a Requerente 

alega que formalizou contrato de consórcio de uma moto HONDA/BROSS 

ESDD, ano 2014, Placa QBG-5242, RENAVAM 01042545690, chassi 

9C2KD0810FR411210, com garantia de alienação ao Consorcio Nacional 

Honda. Assevera que em acordo de separação a mencionada moto ficou 

com o Requerido, comprometendo-se em efetuar o pagamento das 

parcelas do consórcio, até posterior venda e divisão do valor obtido na 

venda com a Requerente. Todavia, o Requerido deixou de pagar as 

parcelas do consócio e também incorreu em multas de trânsito no valor de 

R$130,00, cujas multas estão registradas em nome da Requerente, pois é 

a atual proprietária. Em que pesem as alegações da Requerente, entendo 

que o pedido de antecipação da tutela, não merece acolhimento, pois 

conforme se observa dos autos, não há qualquer comprovação de que o 

veículo esteja na posse do Requerido, tendo a Requerente acostado aos 
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autos o documento original de propriedade o veículo que, a priori, deveria 

estar com o condutor, a fim de poder circular com o mesmo em vias 

públicas. Ademais disso, não há qualquer comprovação das alegadas 

multas de trânsito em nome da Requerente. Assim, ainda que haja o 

periculum in mora, a autora não logrou êxito em comprovar a 

verossimilhança das alegações, razão pela qual a medida não se revela 

imprescindível a fim de evitar qualquer dano. Decido. Isso posto, INDEFIRO 

o pedido de antecipação de tutela aduzido pela Reclamante, pois que 

ausente o requisito da probabilidade do direito invocado. Aguarde-se a 

realização da audiência de conciliação. CITE-SE o Reclamado para que 

compareça à audiência de conciliação designada pela Secretaria, 

consignando a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a 

Reclamante para que também compareça à audiência, sob pena de 

extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

12 de janeiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito
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Autos nº 1001356-81.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 333 

do CPC: “Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Parágrafo único. É 

nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova 

quando: I - recair sobre direito indisponível da parte; II - tornar 

excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.” O Magistrado, 

portanto, caso entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve 

manifestar-se desde logo, de forma a permitir que as partes saibam 

antecipadamente acerca de seu ônus processual e, assim, possam 

manifestar-se adequadamente nos autos. É dizer que a inversão do ônus 

da prova não pode ser tida como mera regra de análise de provas do 

juízo, a ser levada em consideração apenas quando da elaboração da 

sentença. Deve, ao revés, ser determinada desde a inicial, de forma que 

os réus possam, já na contestação, produzir as provas que entenderem 

necessárias, especialmente as documentais, a atender a sua incumbência 

processual. Esclarecido isso, concordo que a aplicação do CDC permite a 

inversão do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida 

hipossuficiência do consumidor, assim entendido aquele despreparo 

técnico do consumidor em produzir as provas tendentes à comprovação 

de suas alegações, e, também, naquelas hipóteses em que verificar-se, 

desde logo, verossimilhança de suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências;” Admitidas as normas consumeristas, observa-se 

importante consequência processual no caso em tela. É que a aplicação 

do CDC permite a inversão do ônus da prova naqueles casos em que 

houver nítida hipossuficiência do consumidor, assim entendido aquele 

despreparo técnico do consumidor em produzir as provas tendentes à 

comprovação de suas alegações. No presente feito, nota-se que a 

manifesta hipossuficiência probatória do Requerente, pois que as 

Reclamadas é que poderão comprovar a existência de relação jurídica e 

eventual inadimplência do Autor que justifique a negativação de seu nome. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. A Requerida incumbirá, portanto, a demonstração 

da existência do negócio jurídico discutido nos autos e que o débito 

negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de consumo a 

relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica da Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, junte todas as 

provas no tocante as alegações do Requerente. Da Antecipação de 

Tutela: Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte plausibilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pela Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

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

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 

que o nome do Reclamante foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes 

pela Requerida em 04.08.2016 e desde então o Reclamante falhou em não 

tomar qualquer medida para promover a exclusão de seu nome do dito rol. 

Ora, se há mais de um ano o Reclamante convive com a inscrição, 

presume-se a inexistência de qualquer risco de lesão supostamente 

proveniente do tempo necessário para o pronunciamento judicial. Além 

disso, o nome do Reclamante está inscrito no cadastro de inadimplentes 

por outras pendências financeiras. Isso posto, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela aduzido pelo Reclamante, pois que ausente o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 299 de 1071



requisito do periculum in mora. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. CITE-SE a Reclamada para que compareça à audiência de 

conciliação designada, consignando a advertência prevista no art. 20 da 

Lei 9.099/95. Intime-se o Reclamante para que também compareça à 

audiência, sob pena de extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Intime-se o advogado do Autor. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 12 de janeiro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001355-96.2017.8.11.0051
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FABIO FERREIRA LICURGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0012743A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)
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Autos nº 1001355-96.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 333 

do CPC: “Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Parágrafo único. É 

nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova 

quando: I - recair sobre direito indisponível da parte; II - tornar 

excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.” O Magistrado, 

portanto, caso entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve 

manifestar-se desde logo, de forma a permitir que as partes saibam 

antecipadamente acerca de seu ônus processual e, assim, possam 

manifestar-se adequadamente nos autos. É dizer que a inversão do ônus 

da prova não pode ser tida como mera regra de análise de provas do 

juízo, a ser levada em consideração apenas quando da elaboração da 

sentença. Deve, ao revés, ser determinada desde a inicial, de forma que 

os réus possam, já na contestação, produzir as provas que entenderem 

necessárias, especialmente as documentais, a atender a sua incumbência 

processual. Esclarecido isso, concordo que a aplicação do CDC permite a 

inversão do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida 

hipossuficiência do consumidor, assim entendido aquele despreparo 

técnico do consumidor em produzir as provas tendentes à comprovação 

de suas alegações, e, também, naquelas hipóteses em que verificar-se, 

desde logo, verossimilhança de suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências;” Admitidas as normas consumeristas, observa-se 

importante consequência processual no caso em tela. É que a aplicação 

do CDC permite a inversão do ônus da prova naqueles casos em que 

houver nítida hipossuficiência do consumidor, assim entendido aquele 

despreparo técnico do consumidor em produzir as provas tendentes à 

comprovação de suas alegações. No presente feito, nota-se que a 

manifesta hipossuficiência probatória do Requerente, pois que as 

Reclamadas é que poderão comprovar a existência de relação jurídica e 

eventual inadimplência do Autor que justifique a negativação de seu nome. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. O Requerido incumbirá, portanto, a demonstração 

da existência do negócio jurídico discutido nos autos e que o débito 

negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de consumo a 

relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica da Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que o Requerido, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, junte todas as 

provas no tocante as alegações do Requerente. Da Antecipação de 

Tutela: Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte plausibilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pela Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

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

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 

que o nome do Reclamante foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes 

pelo Requerido em 28.09.2014 e desde então o Reclamante falhou em não 

tomar qualquer medida para promover a exclusão de seu nome do dito rol. 

Ora, se há mais de três anos o Reclamante convive com a inscrição, 

presume-se a inexistência de qualquer risco de lesão supostamente 

proveniente do tempo necessário para o pronunciamento judicial. Além 

disso, o nome do Reclamante está inscrito no cadastro de inadimplentes 

por outra pendência financeira. Isso posto, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela aduzido pelo Reclamante, pois que ausente o 

requisito do periculum in mora. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. CITE-SE o Reclamado para que compareça à audiência de 

conciliação designada, consignando a advertência prevista no art. 20 da 

Lei 9.099/95. Intime-se o Reclamante para que também compareça à 

audiência, sob pena de extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Intime-se o advogado do Autor. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 12 de janeiro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Autos nº 1001301-33.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória do 

Requerente, pois que o Requerido é quem poderá comprovar que não 

houve o pagamento do débito inserido no cadastro de inadimplentes. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória da parte Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. Ao Requerido incumbirá, portanto, demonstrar 

que a negativação por ela realizada é legitima. Isso posto, reconhecendo 

como de consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, 

ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que o Requerido, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, juntem todas as provas no tocante as alegações do 

Requerente. - Antecipação de Tutela Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pela Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

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

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

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

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

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

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

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo 

de lesão, e verificando, noto ser possível o deferimento do pedido liminar. 

Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

liminar da tutela jurisdicional referem-se à probabilidade do direito invocado 

(fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou 

de difícil reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in 

mora, é fácil constatar que há protesto em nome do Requerente, o que 

restringe suas possibilidades negociais e, ainda, a sujeita a situações 

vexatórias, sendo capaz de causar sérias lesões financeiras, já que 

dificultaria – ou mesmo impediria – o simples exercício de suas atividades. 

Por outro lado, a inscrição em cadastro de inadimplentes tem a finalidade 

de proteger o próprio comércio, no sentido que fornece aos que dele 

participam um histórico de suas condutas comerciais negativas, além de 

alertar acerca de eventuais situações de insolvência. Sendo, portanto, 

medida com efeitos restritivos, deve ser exercida dentro dos limites do 

razoável e da lei, de forma a impedir que seu uso imoderado atinja aquelas 

pessoas idôneas que não mereçam ali figurar, seja porque jamais 

incorreram em mora, seja porque têm razões para discutir judicialmente o 

débito em atraso. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao 

deferimento do pedido liminar, qual seja, a plausibilidade do direito 

invocado. No caso dos autos, o Requerente alegou que firmou com a com 

a empresa Kirst Comércio Ltda, cuja empresa encontra-se em 

recuperação judicial, contrato de compra programada para aquisição de 

pneus em 19.11.2016 e para pagamento foram geradas duplicatas 

mercantis com endosso translativo para o banco Requerido. Assevera 

que a empresa emitente das duplicatas informou-lhe que por estar com 

dificuldades de realizar negociações com as instituições financeiras aos 

clientes da compra programada foi permitido o pagamento dos boletos 

diretamente com a emitente, descartando as duplicatas emitidas. Assim, 

efetuou o pagamento das duplicatas em dinheiro e diretamente na empresa 

na data de 09.12.2016. Todavia, mesmo diante do pagamento houve um 

protesto em seu nome em 21.12.016, realizado pelo Banco Requerido 

referente a duplicata nº 2033, junto ao Cartório de 2º Ofício de Campo 

Verde-MT. O Requerente alegou que diante do protesto foi informado pela 
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Empresa Kirst Comércio Ltda que o juízo onde tramita o processo da 

recuperação judicial autorizou que fossem recebidos os pagamentos das 

parcelas do programa compra programada diretamente de seus clientes, 

sem a intervenção das instituições financeiras e também foi vedado o 

protesto ou negativação do nome dos clientes. O Banco Requerido foi 

devidamente cientificado da decisão. Diante de tal situação buscou uma 

solução com o banco Requerido, mas não obteve êxito. Para comprovar 

suas alegações, o Requerente trouxe aos autos o comprovante de 

pagamento da duplicata (ID 10828983 – p. 1), o Instrumento de Protesto a 

Duplicata nº CP2033 ID 10828993, a decisão proferida no juízo da 

Recuperação Judicial referente ao processo da Empresa Kirst Comércio 

Ltda (ID 108290004). Logo, entendo verissímeis as alegações do 

Reclamante, merecendo acolhimento o pleito liminar, pois está 

demonstrado o pagamento da duplicata em discussão. Por fim, advirto que 

o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição 

sumária, suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do 

direito invocado pela Reclamante. Não se quer confiar a essa análise 

sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais 

detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o 

direito alegado pela Reclamante é plausível, mas que pode, ou não, ser 

reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em 

torno da presente demanda. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela aduzido pelo Reclamante para determinar a baixa do 

protesto referente ao protocolo 114645, Instrumento 38682, Livro 85, 

efetuado em 21.12.2016, relativo a Duplicata Mercantil nº CP2033. A fim de 

bem cumprir a presente determinação judicial, determino que OFICIE-SE ao 

Cartório de Protestos de Títulos – 2° Serviço Notarial e Registral Nesken, 

para que promova a retirada do protesto em voga, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. 

CITE-SE o Reclamado para que compareçam à audiência de conciliação 

designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 

da Lei 9.099/95. Intime-se o Reclamante para que também compareça à 

audiência, sob pena de extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Intime-se o Advogado do Autor. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 15 de janeiro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-61.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SALOMAO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ACYR ARAUJO OAB - MT0006914A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 13 de setembro de 

2017. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-65.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PEREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 11 de janeiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-24.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON JERONIMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 11 de janeiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-86.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VERANICE RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 11 de janeiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000481-48.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA CRISTINA SANCHES CORTEZ BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DE SOUSA OAB - MT0007397A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010492-17.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON LUIZ BONETTI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON ALBERTO DE SOUZA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 11 de janeiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-58.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MACCARI & MACCARI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE FERNANDES AQUINO OAB - MT19580/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000062-91.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MACCARI & MACCARI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE FERNANDES AQUINO OAB - MT19580/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 11 de janeiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-54.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE PEREIRA DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES OAB - PR0012855A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 11 de janeiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-30.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ERHARDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 11 de novembro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-83.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PIROVANI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-45.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELLA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA MARIA PRATI OAB - MT22253/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 11 de janeiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-84.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 11 de novembro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-20.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VILMA PEREIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT ,11 de janeiro e 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000574-74.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 11 de janeiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-96.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIL DAS NEVES LEONARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 11 de janeiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000688-13.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELMA FERNANDES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 11 de janeiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-82.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA KAREN DE ARAUJO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 11 de janeiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-75.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON SANTANA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 11 de janeiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000811-11.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI JOAO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CIFRA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES
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Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 17 de janeiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-55.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARPEJANE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA OAB - MT4055-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

Autos nº 1000099-55.2016.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada efetuou o pagamento da condenação, conforme se verifica no 

ID 11120488 e 4794145 e, diante da satisfação da obrigação, pugna pela 

extinção da ação. A parte Exequente, por sua vez, por meio do petitório de 

ID 11240606, pugnou pelo levantamento dos valores depositados, o que 

presume a sua anuência com o valor depositado. É o relato. Fundamento e 

Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso 

II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento dos valores 

depositados nos autos (ID 11120488 e 4794145), em favor da parte 

exequente e de sua procuradora, em conta indicada por elas, nos termos 

da petição de ID 11240606. Transitada em julgado, proceda-se às baixas 

de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 15 de janeiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000678-66.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO BENICIO DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 17 de janeiro de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 003/2018 - TORNAR PÚBLICO o Gabarito Oficial da prova de 

nível médio realizada no dia 03 de dezembro de 2017, em conformidade 

com o Edital n. 004/2017

* O Edital Nº 003/2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

EDITAL Nº 004/2018 - TORNAR PÚBLICO o Gabarito Oficial da prova de 

nível superior realizada no dia 03 de dezembro de 2017, em conformidade 

com o Edital n. 004/2017.

* O Edital Nº 004/2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64040 Nr: 3268-02.2017.811.0029

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Juliano Cargneluti Pit

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Cargneluti Pit - 

OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 3268-02.2017.811.0029 (64040) - COORDENADORIA

Vistos, etc.

 Intime-se. Após, arquivem-se com as baixas e anotações de praxe.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64652 Nr: 3657-84.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ROGÉRIO PARIS - 

OAB:7526, WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 20060/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 3657-84.2017.811.0029 (64652)

Vistos, etc.

 Indefiro o pedido de Justiça Gratuita, tendo em vista que o requerimento 

de tal benefício sequer foi instruído com os elementos mínimos, 

necessários para comprovação do estado de pobreza alegado.

 Intime-se a parte Requerente, na pessoa de seu Procurador para que 

emende a inicial, com o devido recolhimento de custas, sob pena de 

extinção da ação com a consequente baixa na distribuição, nos termos do 

art. 290, do Novo Código de Processo Civil.

 Cumpra-se. Expedindo o necessário. Às providências.

Canarana, 18 de dezembro de 2017.

 Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64014 Nr: 3261-10.2017.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ESTEVÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 16.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JÚNIOR, 

para que providencie o depósito da Diligência, conforme certidão do Oficial 

de Justiça a seguir transcrita: "Certifico que, em cumprimento ao 

MANDADO DE CUMPRIMENTO DE LIMINAR E CITAÇÃO, em que é parte 

requerente: Banco Bradesco Financiamentos S/A, NÃO FOI POSSÍVEL 

PROCEDER O CUMPRIMENTO DA LIMINARA E CITAÇÃO em virtude do 

valor recolhido da diligência ser inferior ao valor real de R$ 103,60 (cento 
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e três reais e sessenta centavos), a ser cumprido por dois oficiais de 

justiça. Nestes termos, devolvo o mandado à secretaria"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 44974 Nr: 1198-17.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: ÂNGELA MARIA MARTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1198-17.2014.811.0029 (44974)

Vistos etc.

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...);

II - A obrigação for satisfeita;

Percebe-se pelos documentos fl. 45/46, que houve a total quitação do 

débito.

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 53211 Nr: 247-52.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Edson Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 247-52.2016.811.0029 (53211)

Vistos, etc.

 Renove-se vista dos autos à parte requerente, para que se manifeste 

acerca do ofício de fls. 37.

 Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58911 Nr: 353-77.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M B DA SILVA JUNIOR ME, Mauro Borges da 

Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar o requerente a providenciar o recolhimento da diligência do oficial 

de Justiça, nos termos da certidão a seguir transcrita: "Certifico para os 

devidos fins que, para o cumprimento da diligência do r. mandado, 

perfazem o valor total de R$ 25,90 (vinte e cinco reais e noventa 

centavos), 02 ato(s), zona(s) (sub)urbana, a ser(em) pago(s) conforme 

Portaria nº 053/2016. Deverá ser gerada a guia de pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça, no sítio eletrônico do TJMT/PJe, devendo ser 

encaminhado o comprovante de pagamento para este Juízo.".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63817 Nr: 3141-64.2017.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA JASMELINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Pereira de Abreu - 

OAB:21455-A/MT

 Autos nº. 3141-64.2017.811.0029 (63817)

Vistos etc.

 Chamo o feito a ordem.

A fim de regularizar o presente feito, expeça-se Carta Precatória para a 

Comarca de Nova Xavantina/MT a fim de que seja realizada audiência de 

custódia da acusada.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 50384 Nr: 1954-89.2015.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozias Francisco de Souza, Espedita Araújo de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Benedeti - 

OAB:7145/MT

 Tendo em vista o inércia dos executados, embora intimados através do 

patrono dos mesmos, impulsiono os autos ao exequente para que requeira 

o que de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55202 Nr: 1361-26.2016.811.0029

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Castilho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENRIQUE QUEVEDO BRANCO, DELIRIA 

SCHUCH BRANCO, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do 

Brasil- PREVI, Nilva Duncke, Maria Amélia Dedone Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE MASSAE NAKAZAWA 

- OAB:OAB/PR 59.417, PAULO FERNANDO PAZ ALARCON - OAB:37007

 Autos nº. 1361-26.2016.811.0029 (55202)

Vistos, etc.

 Com fundamento nos arts. 6º, 10, 139, IV, e 357, § 1º do Novo Código de 

Processo Civil, determino às partes no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias 

para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de 

fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide.

 Quanto às questões de fato, deverão indicar as que consideram 

incontrovertidas, bem como aquelas que entendem já provadas pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

 Com relação ao restante, remanescendo questão controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

 O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

 Quanto às questões de direito, deverão, desde logo, manifestar-se sobre 

a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao 

processo, dentre elas a possível ocorrência de prescrição ou decadência.

 Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 
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não poderá ser posteriormente alegado.

 Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

 Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56762 Nr: 2332-11.2016.811.0029

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Rodrigues Pelufo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE REINOLDO BAYERLER, CLEOMAR 

DANELUZ BEYERLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT-9108, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvan Alexandre de Oliveira 

Brasil - OAB:13.843/SC, Israel Fernandes Huff - OAB:20.590/SC, 

LUCAS DE CARVALHO KERBER - OAB:30733

 Autos nº. 2331-11.2016.811.0029 (56762)

Vistos, etc.

 Diante do deferimento parcial do agravo de instrumento de número 

1013705-75.2017.8.11.0000, DETERMINO que os valores depositados 

pelos Agravantes, no importe de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), 

sejam transferidos para a conta única, vinculados ao processo de número 

3166-77.2017.811.0029, obstando qualquer levantamento do numerário 

até o julgamento do mérito recursal.

No mais, Aguarde-se em cartório a juntada da resposta e após, 

conclusos.

Intime-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59395 Nr: 649-02.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI CARDOSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007 - CGJ, impulsiono os autos às partes 

para que se manifestem acerca do laudo pericial de fls. 49/53, no prazo de 

10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60742 Nr: 1441-53.2017.811.0029

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMM, GdMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welder Cristian Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 19.993/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a não citação do executado conforme mencionado na 

certidão do oficial de Justiça, juntada aos autos as fls. 45, impulsiono os 

autos ao exequente para que requeira o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63204 Nr: 2799-53.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE TERESA LINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que a contestação de fls. 53/60 foi 

protocolizada em 29/11/2017. Assim, nos termos do Provimento 

056/2007CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja intimado o requerente, 

através de seu patrono, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64536 Nr: 3580-75.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3580-75.2017.811.0029 (64536)

Vistos, etc.

 Defiro a gratuidade da justiça, eis que vislumbro a presença dos seus 

requisitos.

 Cite-se a Autarquia Federal ré, nos termos do artigo 247, inciso III, do 

diploma adjetivo civil para, querendo, oferecer resposta no prazo legal 

(artigo 180 do Código de Processo Civil).

No mesmo ato, deverá a parte ser cientificada de que caso tenha proposta 

de acordo para com o presente feito, deverá ofertar em preliminar na 

própria contestação, salientando-se que a apresentação de proposta de 

conciliação não induz à confissão.

Por fim, nos termos do artigo 438, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito administrativo da parte 

autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, cópia de 

todo o procedimento administrativo que culminara com a negativa. 

Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a possibilidade do 

envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o caso, certificar o 

respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel do que consta 

em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos termos do artigo 

438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi 

dada pela lei n.º 11.419/0 6.

 Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64616 Nr: 3634-41.2017.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES, MILEIDE SOLANGE 

TONSIS GONÇALVES, ROBSON ADEMIR GONÇALVES, GISLAINE 

ARRUDA CAMARGO PEREIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL CANARANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA JARDIM DOS SANTOS - 

OAB:OAB/PR 75250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 3634-41.2017.811.0029 (64616)

Vistos etc.

 Apense o presente feito aos autos principais de Execução por quantia 

certa.

Após, concluso para análise.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 22113 Nr: 2832-24.2009.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailon Vieira Diniz, Nacional Tratores Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Martins Bessa, Lisiane Cristine Kerber 

Bessa, Marcos Roberto Bessa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Orione Neto - 

OAB:OAB/MT-3606, MARCELO ANGELO DE MACEDO - OAB:6811, 

Marco Aurelio Monteiro Araújo - OAB:8510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Dias Robalo - 

OAB:28.641, Lana Lúcia Gomes de Paula - OAB:30.311, Luciene 

Mendes de Oliveira Fernandes do Carmo - OAB:17.667, WOLNEY 

FERNANDES DO CARMO - OAB:8688/GO

 Autos nº. 2832-24.2009.811.0029 (22113)

Vistos etc.

 Ante o pedido nos autos em apenso, certifique a Sra. Gestora a 

existência de valores depositados judicialmente, vinculados ao presente 

feito, e em caso positivo, descreva de forma minuciosa a sua origem.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 44266 Nr: 606-70.2014.811.0029

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilva Maria Beckmann, ROSIMAR FACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GILDO MATARAM, Solange 

Clarisse Wesolowski, Hilda Aparecida Mataran, Divina Ribeiro Rodrigues, 

ESPÓLIO DE DIOMARINA MATARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Melchior Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 606-70.2014.811.0029 (44266)

Vistos etc.

 Uma vez que o Espólio foi citado pela via Editalícia, nomeio como curador 

da parte requerida a Defensoria Pública.

 Intime-se a Defensoria de seu munus, para patrocinar os interesses do 

Requerido, manifestando-se no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da 

presente ação.

 Com a resposta, intime-se a parte Requerente para, querendo, e no prazo 

de 10 (dez) dias, manifeste nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 49458 Nr: 1503-64.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DA SILVA E NESSLER LTDA - EPP, WILLIAN 

RAMOS NESSLER, VALDIVINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1503-64.2015.811.0029 (49458)

Vistos, etc.

 Intimem-se a parte exequente, acerca do retorno dos autos da instância 

superior, devendo promover o regular andamento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Atente-se a serventia em fazer a atualização cadastral dos patronos das 

partes no sistema informatizado Apolo, bem como a retificação na capa 

dos autos, para assim evitar prejuízo às partes.

Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 53385 Nr: 349-74.2016.811.0029

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMC, SJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos ao desarquivamento, em conformidade com os 

termos do Provimento nº 038/2014-CGJ, devendo o nobre patrono 

solicitante ser intimado de que terá o prazo de 5 (cinco) dias para tomar as 

providências que julgar necessárias. Decorrido o mencionado prazo, 

retornem os autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56762 Nr: 2332-11.2016.811.0029

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Rodrigues Pelufo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE REINOLDO BAYERLER, CLEOMAR 

DANELUZ BEYERLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT-9108, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvan Alexandre de Oliveira 

Brasil - OAB:13.843/SC, Israel Fernandes Huff - OAB:20.590/SC, 

LUCAS DE CARVALHO KERBER - OAB:30733

 Autos nº. 2331-11.2016.811.0029 (56762)

Vistos, etc.

 Diante do deferimento parcial do agravo de instrumento de número 

1013705-75.2017.8.11.0000, DETERMINO que os valores depositados 

pelos Agravantes, no importe de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), 

sejam transferidos para a conta única, vinculados ao processo de número 

3166-77.2017.811.0029, obstando qualquer levantamento do numerário 

até o julgamento do mérito recursal.

No mais, Aguarde-se em cartório a juntada da resposta e após, 

conclusos.

Intime-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59142 Nr: 495-81.2017.811.0029

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO PAIXÃO DE ASSIS, Olga Rampazzo Farina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Salte Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, HELIO PERDOMO - OAB:OAB/SP 73184, Márcio 

Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior Fülber Caumo - 

OAB:9.918/MT, Pedro Miranda de Oliveira Sobrinho - OAB:77881/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Eduardo Tanus - 

OAB:80782/SP

 Autos nº. 495-81.2017.811.0029 (59142)

Vistos, etc.

 Tendo em vista a petição de fl. 140/141 revogo a decisão de fl. 137.

Intime-se o leiloeiro indicado pela parte exequente na petição 

supramencionada, para que apresentem data para o praceamento do bem, 

bem como todos os termos que ocorrerá o leilão (forma, comissão, etc).

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61178 Nr: 1664-06.2017.811.0029

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HP, ADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, Luiza Cappellaro - OAB:20.864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1664-06.2017.811.0029 (61178)

Vistos etc.

 Vista ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63004 Nr: 2703-38.2017.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO BARBOSA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/MT 5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2703-38.2017.811.0029 (63004)

Sentença.

Vistos etc.

 Trata-se ação de busca e apreensão ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em face de RENATO 

BARBOSA ROCHA, ambos devidamente qualificados na exordial.

A parte autora requereu a desistência da ação (fl. 45).

Uma vez que não houve a citação da parte contrária, acolho o pedido da 

parte requerente, uma vez que a extinção destes autos é medida que se 

impõe.

Posto isso, homologo o pedido de desistência formulado pela parte autora 

e por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

Custas pelo autor.

Quanto ao pedido para comunicação ao SERASA, uma vez que não houve 

determinação judicial para inclusão do nome do requerido ao referido 

órgão, caso tenha sido feito administrativamente, cabe ao autor às 

devidas comunicações.

Após, com o trânsito em julgado, certifique-se, arquivando o presente feito 

com as baixas e anotações de estilo, independente de novas 

deliberações.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64384 Nr: 3493-22.2017.811.0029

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON LUIZ JAZINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:OAB/MT 

17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 3493-22.2017.811.0029 (64384)

Vistos etc.

 Cumpra-se conforme ordenado, servindo-se a presente de mandado.

Após seu devido cumprimento, devolva-se com as nossas homenagens 

de estilo.

Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64394 Nr: 3500-14.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDIS E OSTROSKI LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMO APARECIDO VIDOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:OAB/SP 315.700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita.Intime-se a parte 

Requerente, na pessoa de seu Procurador para que emende a inicial, com 

o devido recolhimento de custas, sob pena de extinção da ação com a 

consequente baixa na distribuição, nos termos do art. 290, do Novo 

Código de  Processo C iv i l . In t ime-se .  Às  p rov idênc ias . 

Cumpra-se.Canarana, 18 de dezembro de 2017.Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64475 Nr: 3550-40.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Cesar Faoro & Cia Ltda ME, Marcos 

Cesar Faoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 3550-40.2017.811.0029 (64475)

Vistos, etc.

Cite-se a executada, na forma requerida na inicial para, no prazo de 03 

(três) dias, pagar o débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para a quitação da dívida.

Por ocasião da constrição patrimonial referenciada deverá o Sr. Meirinho 

proceder também à avaliação dos bens penhorados, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, a 

executada, consoante o disposto no artigo 829, §1º, do CPC e para os fins 

do artigo 915, do mesmo diploma legal.

Após, intime-se o credor da aludida penhora.

Caso não encontre a executada, sejam arrestados tantos bens quantos 

bastem para a garantia da dívida (artigo 830 do CPC).

Para as hipóteses de pronto pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo de plano, os honorários advocatícios em 10% (dez pontos 

percentuais) sobre o valor do débito, registrando que, em sendo efetuado 

o pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, parágrafo 1º do NCPC).

 Defiro ao Senhor Oficial de Justiça, a prerrogativa do § 1° do artigo 212, 

do Código de Processo Civil, devendo este agir com as demais cautelas 

legais.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64477 Nr: 3551-25.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMB, GKdS

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

de Mato Grosso - OAB:, RAFAEL RODRIGUES PEREIRA CARDOSO - 

OAB:125702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos nº. 3551-25.2017.811.0029 (64477)

Vistos, etc.

 Vista dos autos ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64452 Nr: 3540-93.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDIS E OSTROSKI LTDA - EPP, JOEL 

SEBASTIÃO BERNARDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B, FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - OAB:OAB/DF 

21.822, PAULO CEZAR MARCON - OAB:OAB/DF 27.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 3540-93.2017.811.0029 (64452)

Vistos, etc.

Cite-se a executada, na forma requerida na inicial para, no prazo de 03 

(três) dias, pagar o débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para a quitação da dívida.

Por ocasião da constrição patrimonial referenciada deverá o Sr. Meirinho 

proceder também à avaliação dos bens penhorados, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, a 

executada, consoante o disposto no artigo 829, §1º, do CPC e para os fins 

do artigo 915, do mesmo diploma legal.

Após, intime-se o credor da aludida penhora.

Caso não encontre a executada, sejam arrestados tantos bens quantos 

bastem para a garantia da dívida (artigo 830 do CPC).

Para as hipóteses de pronto pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo de plano, os honorários advocatícios em 10% (dez pontos 

percentuais) sobre o valor do débito, registrando que, em sendo efetuado 

o pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, parágrafo 1º do NCPC).

 Defiro ao Senhor Oficial de Justiça, a prerrogativa do § 1° do artigo 212, 

do Código de Processo Civil, devendo este agir com as demais cautelas 

legais.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57554 Nr: 2711-49.2016.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSA, ENDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO VILLAR MORAES - 

OAB:OAB/SP 145.288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2711-49.2016.811.0029 (57554)

Vistos, etc.

 Vista ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61764 Nr: 1965-50.2017.811.0029

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIENE FRANCIELI DO 

AMARAL - OAB:19214/O

 Autos nº. 1965-50.2017.811.0029 (61764)

Vistos, etc.

 Tendo em vista que tramita ação penal de Código 61842 – 

(2005-32.2017.811.0029), referente a presente comunicação de prisão em 

flagrante, determino o arquivamento dos presentes autos.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61827 Nr: 1992-33.2017.811.0029

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Francelino Pereira de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIENE FRANCIELI DO AMARAL 

- OAB:19214/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1992-33.2017.811.0029 (61827)

Vistos, etc.

Considerando que o feito atingiu sua finalidade, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações pertinentes.

 Às providências.

 Canarana, 18 de dezembro de 2017.

 Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64320 Nr: 3446-48.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDIS E OSTROSKI LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO PROCÓPIO POMPEU, ESTEVAN 

TOLOTTI POMPEU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:OAB/SP 315.700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita.Intime-se a parte 

Requerente, na pessoa de seu Procurador para que emende a inicial, com 

o devido recolhimento de custas, sob pena de extinção da ação com a 

consequente baixa na distribuição, nos termos do art. 290, do Novo 

Código de  Processo C iv i l . In t ime-se .  Às  p rov idênc ias . 

Cumpra-se.Canarana, 18 de dezembro de 2017.Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64436 Nr: 3526-12.2017.811.0029

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEINDERT BORG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO NASCIMENTO ZENI, EDUARDO 

RICKLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX FERNANDO DAL PIZZOL - 

OAB:OAB/PR 29.350, ANA MARIA WOYCIECHOWSKI - OAB:OAB/PR 

60.889, ERMERSON ERNANI WOYCEICHOSKI - OAB:OAB/PR 15.839, 

FLÁVIA CRISTINA FERRARO NUNES - OAB:OAB/PR 66.847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 3526-12.2017.811.0029 (64436)

Vistos, etc.

 Cumpra-se conforme ordenado, servindo-se a presente de mandado.

Após seu devido cumprimento, devolva-se com as nossas homenagens 

de estilo.

Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56105 Nr: 1905-14.2016.811.0029

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDSM, APS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WWDM

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiano de Castro e Silva - 

OAB:19880/MT

 Autos nº 1905-14.2016.811.0029 (56105)

Vistos, etc.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...);

II - A obrigação for satisfeita;

No caso dos autos, percebe-se pela petição de fls. 37 que houve a total 

quitação do débito.

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Canarana, 18 de setembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64747 Nr: 3727-04.2017.811.0029

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Silvério Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIS BOEIRA DO NASCIMENTO E 

SILVA - OAB:201485/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da fundamentação supra, verifica-se que os elementos constantes 

nos autos revelam a necessidade da manutenção cautelar da requerente 

MARIA APARECIDA SILVÉRIO FERREIRA, visto que estão presentes as 

hipóteses autorizadoras/mantenedoras da prisão preventiva previstas nos 

artigos 312 e 313, do CPP.Dessarte, ante a gravidade do delito narrado 

nos autos e a necessidade da segregação cautelar da requerente, em 

conformidade com o parecer ministerial, não havendo qualquer 

modificação fática no caso desde a data da decisão que decretou a prisão 

preventiva até hoje, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva 

às fls. 04/11, pelo que mantenho a ordem de custódia tal como foi lançada, 

como, aliás, foi sobejadamente fundamentado na decisão que decretou a 

segregação cautelar já mencionada, sendo insuficiente sua substituição 

por medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão.Intime-se.Ciência ao 

Ministério Público.Às providências. Cumpra-se.Canarana, 20 de dezembro 

de 2017.Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63817 Nr: 3141-64.2017.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA JASMELINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Pereira de Abreu - 

OAB:21455-A/MT

 Autos nº. 3141-64.2017.811.0029 (63817)

Vistos, etc.

Apresentada a Resposta à Acusação, na forma do artigo 396-A, do 

Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária prevista no art. 397, do Código de Processo Penal.

Assim, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 23 de 

janeiro de 2018, às 14h15min (horário oficial do MT), ocasião que serão 

ouvidas as testemunhas de Acusação e Defesa e realizado o 

interrogatório do acusado.

 Atente-se a Sra. Gestora Judiciária, que se houver testemunhas 

residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 

Carta precatória.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 19 de dezembro de 2017.

 Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 26423 Nr: 290-62.2011.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Primavera Maquinas e Implementos Agricolas 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Bruno Vieira de 

Figueredo - OAB:8.617 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Águeda Dorotéia Domanski 

Jacob - OAB:OAB/MT 8158, Glenda Gonçalves dos Santos - 

OAB:13639-A

 Autos nº. 290-62.2011.811.0029 (26423)

Vistos, etc.

Considerando que a parte autora, devidamente intimada, quedou-se inerte, 

arquivem-se os autos, sem prejuízo de desarquivamento a pedido da 

parte.

 Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 08 de janeiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54644 Nr: 1076-33.2016.811.0029

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pauliana Gomes de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FREITAS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Autos n. 1076-33.2016.811.0029 (54644)

 Vistos, etc.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de fevereiro de 

2018 às 15h00min (horário oficial do MT).

 Intimem-se o autor e o requerido, bem como as testemunhas arroladas 

pelas partes, conforme preconiza o artigo 455, §4º, inciso IV do Novo 

Código de Processo Civil.

 Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 08 de janeiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61838 Nr: 2001-92.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Querino Nicaretta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Cargneluti Pit - 

OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2001-92.2017.811.0029 (61838)
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Vistos, etc.

 Existentes questões preliminares, passo à análise.

Requer a parte requerida a isenção do pagamento das custas 

processuais e a dispensa da audiência do art. 334 do NCPC.

No que se refere ao pedido dispensa da audiência, deixo de designar 

audiência de conciliação, na forma do inciso I, do § 4º, do art. 334, do 

NCPC, em face do desinteresse da parte autora, na inicial, e da parte ré, 

em ofício encaminhado a este Juízo.

Já no que se refere ao pagamento das custas, deixo de condenar o 

Requerido nas custas processuais nos termos do art. 8º, da Lei 8620/93 e 

art. 3º, da Lei Estadual nº 7603/01.

 Afastadas a preliminares, dou o feito por saneado e DESIGNO audiência 

de instrução para o dia 28.02.2018 às 14h45min (horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Canarana, 08 de janeiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62370 Nr: 2307-61.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2307-61.2017.811.0029 (62370)

Vistos, etc.

Acolho a cota ministerial inserta às fls. 44/46.

 Assim, considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os 

autos à conciliação.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 16 de janeiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 49967 Nr: 1765-14.2015.811.0029

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erasmo Marcolin, Flávio Adalberto Tiemann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszwski - OAB:13401/MT, Samuell da Silva Ribeiro - 

OAB:15689-A/MT, Sergio Henrique Staniszewski - OAB:12972-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Autos nº. 1765-14.2015.811.0029 (49967)

Vistos etc.

 Uma vez que o presente feito já fora sentenciado, com trânsito em 

julgado, expeça-se alvará dos valores depositados judicialmente (caução) 

em favor da parte autora, conforme requerido nas fl. 151.

Após, independente de novas deliberações, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de praxe.

Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 10 de janeiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54973 Nr: 1249-57.2016.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO HENRIQUE DE OLIVEIRA RIBEIRO, 

WANDERSON NOBRE DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 90 DIAS

AUTOS N.º 1249-57.2016.811.0029 código 54973

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

PARTE REQUERIDA: CELSO HENRIQUE DE OLIVEIRA RIBEIRO e 

WANDERSON NOBRE DE SÁ

INTIMANDO(A, S): Réu(s): Celso Henrique de Oliveira Ribeiro, Rg: 

2023687-5 SSP MT Filiação: Angelo Vieira Ribeiro e Ambrosina de Oliveira 

da Cruz, data de nascimento: 05/02/1991, brasileiro(a), natural de Nova 

Xavantina-MT, solteiro(a), soldador, Endereço: Em luar incerto e não 

sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/06/2016

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Autos nº 1249-57.2016.811.0029 (54973) Sentença. Trata-se 

de Denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em desfavor Celson 

Henrique de Oliveira Ribeiro e Wanderson Nobre de Sá, vulgo ‘Pancoso’, 

dando-os como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, I, II e V, Código 

Penal. ... Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR WANDERSON NOBRE DE SÁ e 

CELSON HENRIQUE DE OLIVEIRA RIBEIRO, como incursos na conduta 

criminosa tipificada no art. 157, § 2º, I, II e V, Código Penal Brasileiro; Da 

Dosimetria da Pena ... CELSO HENRIQUE DE OLIVEIRA RIBEIRO ...Pena 

definitiva e total em 8 (oito) anos de reclusão. Em juízo de 

proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade , 

conforme a mansa jurisprudência (HC 171432/SC, 2010, STJ), deve haver 

consonância, entre a pena concreta privativa de liberdade fixada e os 

limites abstratos desta pena. Assim, nesse juízo, fixo a pena de multa em 

270 (duzentos e setenta) dias multa, equivalentes a 9 (nove) 

salários-mínimos (artigo 49 do Código Penal). O Acusado deverá ser 

intimado pessoalmente da sentença, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

atentar-se para o item 7.14.2 da CNGC/MT. Intimem-se, também o Defensor 

Público, bem como o Representante do Ministério Público. Com o trânsito 

em julgado: lance-se o nome dos réus no rol dos culpados, expeça-se 

guia de recolhimento para a execução da pena, comunique-se ao Egrégio 

Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso para os fins do art. 

15, inciso III, da Constituição Federal e ao Instituto de Identificação. Às 

providências. Cumpra-se. Canarana, 05 de maio de 2017. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito.

Eu, Raquel Marjane do Amaral, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Canarana - MT, 26 de dezembro de 2017.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59384 Nr: 636-03.2017.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISLAINE RODRIGUES ALVES, PAULO 

ROBERTO ALENCAR FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público. - OAB:, 

GABRIELA NARDÃO - OAB:OAB/MT 19224, Luiz Aldani Nardão - 
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OAB:MT. 9305, Raquel Nardão - OAB:OAB/MT 17.560B

 Autos n. 636-03.2017.811.0029 (59384)

Vistos, etc.

 Certifique a serventia a tempestividade do Recurso de Apelação de fl. 

353.

 Após, concluso para deliberações.

 Cumpra-se.

 Canarana, 19 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59384 Nr: 636-03.2017.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISLAINE RODRIGUES ALVES, PAULO 

ROBERTO ALENCAR FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público. - OAB:, 

GABRIELA NARDÃO - OAB:OAB/MT 19224, Luiz Aldani Nardão - 

OAB:MT. 9305, Raquel Nardão - OAB:OAB/MT 17.560B

 Autos nº. 636-03.2017.811.0029 (59384)

Vistos, etc.

 Recebo o recurso de apelação interposto.

Intime-se a Acusada, na pessoa de seu Advogado para apresentar às 

razões e, em seguida, intime-se a acusação para contrarrazoar.

 Apresentada ou não as contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 08 de janeiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60272 Nr: 1163-52.2017.811.0029

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHDD, LID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1163-52.2017.811.0029 (60272)

Vistos, etc.

Vista dos autos à parte autora para que requeira o que entender de 

direito.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Canarana, 16 de janeiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61659 Nr: 1918-76.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BISPO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1918-76.2017.811.0029 (61659)

Vistos, etc.

 Existentes questões preliminares, passo à análise.

Requer a parte requerida a isenção do pagamento das custas 

processuais e a dispensa da audiência do art. 334 do NCPC.

No que se refere ao pedido dispensa da audiência, deixo de designar 

audiência de conciliação, na forma do inciso I, do § 4º, do art. 334, do 

NCPC, em face do desinteresse da parte autora, na inicial, e da parte ré, 

em ofício encaminhado a este Juízo.

Já no que se refere ao pagamento das custas, deixo de condenar o 

Requerido nas custas processuais nos termos do art. 8º, da Lei 8620/93 e 

art. 3º, da Lei Estadual nº 7603/01.

 Afastadas a preliminares, dou o feito por saneado e DESIGNO audiência 

de instrução para o dia 28.02.2018 às 14h30min (horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Canarana, 08 de janeiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63583 Nr: 3002-15.2017.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIOMAR WEGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taís Boeira do Nascimento 

Silva - OAB:21485/O MT

 Autos nº. 3002-15.2017.811.0029 (63583)

Vistos etc.

 Tendo em vista que a audiência designada para o dia 18.12.2017 não 

ocorreu, visto a ausência do Ministério Público, redesigno audiência de 

Instrução e Julgamento para o dia 23 de janeiro de 2018, às 14h30min 

(horário oficial do MT), ocasião que serão ouvidas as testemunhas de 

Acusação e Defesa, bem como será procedido o interrogatório do 

acusado.

Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 19 de dezembro 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63769 Nr: 3112-14.2017.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO VICENTE FERREIRA, HUGO VINICIUS 

VICENTE FERREIRA, JOÃO MARCOS PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Autos nº. 3112-14.2017.811.0029 (63769)

Vistos etc.

 Apresentada a Resposta à Acusação, na forma do artigo 396-A, do 

Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397, do Código de Processo Penal.

Assim, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 23 de 

janeiro de 2018, às 14h00min (horário oficial do MT), ocasião que serão 

ouvidas as testemunhas de Acusação e Defesa e será procedido o 

interrogatório do acusado.

Atente-se a Sra. Gestora Judiciária, que se houver testemunhas 

residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 

Carta precatória.

Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro 2017.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61839 Nr: 2002-77.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONEZIO NONATO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELI VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:116521, WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - OAB:230132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2002-77.2017.811.0029 (61839)

Vistos, etc.

 Existentes questões preliminares, passo à análise.

Requer a parte requerida a isenção do pagamento das custas 

processuais e a dispensa da audiência do art. 334 do NCPC.

No que se refere ao pedido dispensa da audiência, deixo de designar 

audiência de conciliação, na forma do inciso I, do § 4º, do art. 334, do 

NCPC, em face do desinteresse da parte autora, na inicial, e da parte ré, 

em ofício encaminhado a este Juízo.

Já no que se refere ao pagamento das custas, deixo de condenar o 

Requerido nas custas processuais nos termos do art. 8º, da Lei 8620/93 e 

art. 3º, da Lei Estadual nº 7603/01.

 Afastadas a preliminares, dou o feito por saneado e DESIGNO audiência 

de instrução para o dia 28.02.2018 às 15h30min (horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino Painda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Canarana, 08 de janeiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64122 Nr: 3313-06.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAURA RIBEIRO AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento nº 140555/2017

 CERTIDÃO

 Certifico que os presentes autos, oriundo do Juízo da 2ª Vara Judicial, 

fora recebido e cadastrado, junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob nº 140555/2017, ocasião em que foi 

agendada a Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 15 de março de 

2018, às 15h30min (horário oficial de Mato Grosso).

 Certifico, ainda, que nesta data foi enviada intimação, VIA DJE, para o(s) 

procurador(es) da(s) parte(s) solicitante(s), a fim de cientificá-lo(s) da 

data da Sessão supra mencionada.

Certifico, outrossim, que faço remessa dos presentes autos ao Juízo de 

Origem para as providências que se fizerem necessário.

 Canarana/MT, 18 de dezembro de 2017

Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64124 Nr: 3315-73.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAURA RIBEIRO AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento nº 140601/2017

 CERTIDÃO

 Certifico que os presentes autos, oriundo do Juízo da 2ª Vara Judicial, 

fora recebido e cadastrado, junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob nº 140601/2017, ocasião em que foi 

agendada a Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 15 de março de 

2018, às 16h00min (horário oficial de Mato Grosso).

 Certifico, ainda, que nesta data foi enviada intimação, VIA DJE, para o(s) 

procurador(es) da(s) parte(s) solicitante(s), a fim de cientificá-lo(s) da 

data da Sessão supra mencionada.

Certifico, outrossim, que faço remessa dos presentes autos ao Juízo de 

Origem para as providências que se fizerem necessário.

 Canarana/MT, 18 de dezembro de 2017

Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61242 Nr: 1704-85.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Nunes Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:OAB/GO 33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador YDIARA GONÇALVES DAS NEVES, para que 

se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares argüidas 

pelo Requerido em sua contestação, encartada às fls. 19/32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64186 Nr: 3349-48.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENO MORILIO CUSTODIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, MARCIO ROGÉRIO PARIS - OAB:7526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento nº 140647/2017

 CERTIDÃO

 Certifico que os presentes autos, oriundo do Juízo da 2ª Vara Judicial, 

fora recebido e cadastrado, junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob nº 140647/2017, ocasião em que foi 

agendada a Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 15 de março de 

2018, às 17h30min (horário oficial de Mato Grosso).

 Certifico, ainda, que nesta data foi enviada intimação, VIA DJE, para o(s) 

procurador(es) da(s) parte(s) solicitante(s), a fim de cientificá-lo(s) da 
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data da Sessão supra mencionada.

Certifico, outrossim, que faço remessa dos presentes autos ao Juízo de 

Origem para as providências que se fizerem necessário.

 Canarana/MT, 18 de dezembro de 2017

Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64198 Nr: 3358-10.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO SIQUEIRA TROVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, MARCIO ROGÉRIO PARIS - OAB:7526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento nº 140606/2017

 CERTIDÃO

 Certifico que os presentes autos, oriundo do Juízo da 2ª Vara Judicial, 

fora recebido e cadastrado, junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob nº 140606/2017, ocasião em que foi 

agendada a Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 15 de março de 

2018, às 16h30min (horário oficial de Mato Grosso).

 Certifico, ainda, que nesta data foi enviada intimação, VIA DJE, para o(s) 

procurador(es) da(s) parte(s) solicitante(s), a fim de cientificá-lo(s) da 

data da Sessão supra mencionada.

Certifico, outrossim, que faço remessa dos presentes autos ao Juízo de 

Origem para as providências que se fizerem necessário.

 Canarana/MT, 18 de dezembro de 2017

Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64200 Nr: 3360-77.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS DADALT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, MARCIO ROGÉRIO PARIS - OAB:7526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento nº 140617/2017

 CERTIDÃO

 Certifico que os presentes autos, oriundo do Juízo da 2ª Vara Judicial, 

fora recebido e cadastrado, junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob nº 140617/2017, ocasião em que foi 

agendada a Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 15 de março de 

2018, às 17h00min (horário oficial de Mato Grosso).

 Certifico, ainda, que nesta data foi enviada intimação, VIA DJE, para o(s) 

procurador(es) da(s) parte(s) solicitante(s), a fim de cientificá-lo(s) da 

data da Sessão supra mencionada.

Certifico, outrossim, que faço remessa dos presentes autos ao Juízo de 

Origem para as providências que se fizerem necessário.

 Canarana/MT, 18 de dezembro de 2017

Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62605 Nr: 2453-05.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welder Cristian Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 19.993/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador Welder Cristian Rodrigues, para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares argüidas 

pelo Requerido em sua contestação, encartada às fls. 56/67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63526 Nr: 2971-92.2017.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TEIXEIRA PIRES, FLAVIA MARIA D'ANDREA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO MACHADO VALÊNCIO - 

OAB:OAB/SP 135.406, MARIA CAROLINA VIANNA COUTO - OAB:OAB 

273.262, VERIDIANA MARQUES DA SILVA FOPPA - OAB:OAB/SP 

278.425, WALCRIS ROSITO - OAB:OAB/SP 155.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Chamo o feito à ordem.

Em que pese não haver óbice de que a execução provisória ocorra em 

autos apartados, detidamente compulsando o feito, observo que não 

foram incluídas no polo passivo as partes originárias do processo principal 

de número único 617-80.2006.811.0029.

Com efeito, as disposições do artigo 520 do NCPC, em especial o inciso I e 

o § 1º, indicam de maneira evidente que deve haver a participação dos 

executados na execução provisória, o que corolário do contraditório e 

ampla defesa.

Ora, na petição inicial, os autores, ora exequentes, não colocaram os 

nomes dos executados. Ocorre que não existe execução, ainda que 

provisória, sem executado!

Desta feita, por não atendidos os requisitos da inicial, revogo a decisão de 

fls. 160 dos presentes autos, tendo em vista que a própria vestibular está 

maculada, pelo vício de ausência das partes contrárias, e tal vício, macula 

a própria decisão de fls. 160, que da inicial era corolário lógico.

Determino ainda que os exequentes emendem a inicial em 15 (quinze) dias, 

pena de extinção (CPC 321).

Caso regularizada a inicial, tendo em vista que a mesma foi apresentada 

em autos apartados, e não há como os executados terem ciência do fato, 

senão pela via pessoal, intimem-se pessoalmente os ora executados 

provisórios e ainda corrija-se o sistema Apolo, para constar os 

executados na capa dos autos, e para que os mesmos recebam as 

intimações.

Em relação aos quais, deverá ainda ser lançada intimação para ciência 

inequívoca, nos autos número único 617-80.2006.811.0029, afim que se 

garanta o efetivo contraditório.

Determino que a Secretaria se abstenha de qualquer ato de transferência 

de valores em favor dos exequentes provisórios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64096 Nr: 3295-82.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEOL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da parte requerente, 

do conteúdo da certidão do Sr. Oficial de Justiça, mencionando que a 

parte requerida não foi encontrado no endereço, constante na inicial. 

"Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Mandado de Busca e 
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Apreensão – Alienação Fiduciária, em que é o Banco Mercedes-Benz do 

Brasil S/A move em desfavor de Bernardis e Ostroski Ltda, 

comparecemos na Avenida Rio Grande do Sul e outros endereços neste 

município em diligência, dia 17/11/2017 às 16h, e ali estando, NÃO FOI 

POSSÍVEL PROCEDER A INTIMAÇÃO da parte requerida em virtude de o 

veículo encontrar-se em posse de terceiros com o Sr. Jairo Rodrigo 

Pontes de Souza, o qual entregou a chave e o documento do veículo 

(caminhão) ao depositário nomeado pelo Banco Mercedes Benz, conforme 

Auto de Busca e Apreensão e Depósito realizado nos Autos. Nestes 

termos, devolvo o mandado à secretaria.

Vânia Severino Gonzaga Valcy Maria Freitas de Souza

 Oficial de Justiça Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59961 Nr: 972-07.2017.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSIVAN TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da parte requerente, 

Dr, Jamil Alves de Souza e Dr. Antonio Samuel da Silveira, do conteúdo da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça, mencionando que a parte requerida não 

foi encontrado no endereço, constante na inicial. "Certifico e dou fé que, 

em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão, compareci na 

Avenida Paraná, nº 846, dia 24/11/2017 às 12h10, e ali estando, NÃO FOI 

POSSÍVEL PROCEDER à apreensão do veículo placa OGZ3168 em virtude 

de não ser localizado no local, segundo informação dos atuais moradores 

eles alugam o imóvel e desconhecem tal pessoa. É o cumpre certificar."

Vânia Severino Gonzaga

Oficial de Justiça

Mat. 27128

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 24082 Nr: 1891-40.2010.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Luiz Campos Sclhey, Edenilton Ramos 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aurélio Cardoso de 

Rezende - OAB:OAB/MT 17.604-A, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 

MT

 Autos nº. 1891-40.2010.811.0029 (24082)

Vistos em plantão de recesso forense.

 Tendo em vista a prisão do Acusado noticiada através do ofício de fls. 

435/436, expeça-se carta precatória de custódia à Comarca de Querência 

/MT, com a finalidade de regularização da prisão.

 Sem prejuízo, oficie-se, com urgência, à Polinter de Cuiabá/MT, bem como 

ao Diretor da Cadeia Pública desta Comarca, para que providenciem o 

imediato recambiamento do Acusado para esta Comarca.

 Informe-se, por fim, com urgência, ao Juízo da Comarca de Querência/MT, 

acerca das providências tomadas por este Juízo no tocante ao 

recambiamento do Acusado.

 Ciência ao Ministério Público acerca da prisão da efetivada.

Após o recambiamento do preso para esta Comarca, voltem-me os autos 

conclusos, para designação de audiência de custódia e demais 

deliberações, caso necessário.

Serve a presente decisão como mandado/ofício.

Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 05 de janeiro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54679 Nr: 1097-09.2016.811.0029

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS RONCADOR 

EIRELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO GUILHERME AGUIRRE 

GUEDES - OAB:10.519, ELSON DUQUES DOS SANTOS - OAB:14.234, 

VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT-9108, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11954-B/MT

 Isto posto, com fulcro no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/15, 

verifico à toda evidência que há vício de omissão a ser sanado, motivo 

pelo qual conheço dos presentes embargos, vez que tempestivos, e 

DOU-LHES PROVIMENTO para regularizar a omissão mencionada e para 

que faça parte integrante da parte dispositiva da sentença o seguinte teor: 

“Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil”.Por fim, 

considerando o teor da petição acostada às fls. 154, determino a 

suspensão do processo em tela pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 

nos termos dos artigos 6º, §4º, c/c 52, III, ambos da Lei n.º 

11.101/2005.Intimem-se. Cumpra-se.Canarana-MT, 18 de dezembro de 

2017. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55239 Nr: 1381-17.2016.811.0029

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSSIEL GNADT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OHANNA CRISTINA QUEIROZ CASTILHO 

GNADT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurélio Cardoso de Rezende - 

OAB:OAB/MT 17.604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1381-17.2016.811.0029 – Código: 55239

Vistos.

 1. Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por Jossiel Gnadt 

contra a r. sentença prolatada às fls. 59/60-v, que julgou improcedente os 

pedidos acostados na exordial.

 2. Os embargos foram interpostos tempestivamente.

3. É o necessário.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

4. Os embargos são tempestivos, razão pela qual os conheço e os 

aprecio.

5. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em 

sentido amplo.

6. Todavia, no presente caso, verifico a inexistência dos citados vícios na 

decisão atacada a serem afastados pela via escolhida pelo embargante.

7. No entanto, pela análise acurada de seus termos, vê-se que na verdade 

a parte não requer a reforma da decisão em razão da existência de algum 

vício expresso como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão 

somente por sua irresignação com o teor e resultado do julgado.

8. Forçoso então reconhecer que o que a parte pleiteia não pode ser 

verificado/acolhido no âmbito dos embargos, posto que somente o recurso 

cabível na hipótese tem o condão de devolver a outro órgão jurisdicional a 

competência funcional para avaliar se realmente houve error in 

procedendo ou error in judicando.

9. Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão 

jurisdicional de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau 

de jurisdição superior.

10. Para melhor esclarecimento, vejo que a decisão questionada, não se 

encontra maculada de eventual contradição/omissão/obscuridade e sim 

fundamentada.

11. Diante do exposto, de plano, REJEITO OS EMBARGOS, para manter a 

decisão proferida às fls. 59/60-v, contudo, pelos fundamentos acima 

mencionados.
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Às providências. Cumpra-se.

Canarana, 18 de dezembro de 2017.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56348 Nr: 2067-09.2016.811.0029

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edemarson da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE 

CANARANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME LEITE RODRIGUES - 

OAB:20724-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Transportando, pois, os comandos ao caso em comento, percebe-se, 

sem maiores dificuldades, que a pretensão não guarda o melhor conceito 

de direito líquido e certo a ser amparado por mandado de 

segurança.Ressalte-se que a liquidez e certeza do direito invocado 

decorre a necessidade de haver prova documental inequívoca e 

pré-constituída da pretensão, de modo que a falta de documentos 

indispensáveis à comprovação de plano do alegado prejudica a análise do 

direito concretamente invocado.Destaco que o Impetrado apesar de ter 

completado seu período aquisitivo de férias, este poderia ser gozado 

dentro do exercício de 2016 de acordo com os princípios que regem a 

administração pública, conveniência e oportunidade. Assim, temos que 

não se encontra nos autos prova pré-constituída.Dessa forma, pelas 

razões aqui expostas, conclui-se que o pedido da requerente não merece 

acolhimento. No caso, tratando-se de Mandado de Segurança a prova 

pré-constituída constitui requisito essencial, sendo uma das condições do 

exercício do direito de ação. Não estando inequivocamente demonstrado 

no bojo dos autos o direito líquido e certo ausente o interesse de agir, 

composto nos elementos necessidade e adequação.Isto posto, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/15, c/c o artigo 6º, § 5º, 

da Lei nº 12.016/09, hei por bem DENEGAR A SEGURANÇA 

pleiteada.Condeno o Impetrante ao pagamento das custas processuais, se 

houver. Incabível a condenação em honorários advocatícios, por força do 

artigo. 25 da Lei nº 12.016/09 e da Súmula 512 do STF.Nos termos do 

artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, a sentença que conceder o 

mandado, estará sujeita ao duplo grau de jurisdição, não sendo o caso 

vertente.Após o trânsito em julgado da sentença, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se.Canarana-MT, 18 de dezembro de 2017.Darwin de 

Souza PontesJuiz de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010284-02.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Expeça-se o respectivo alvará para levantamento de valores, 

conforme comprovante de depósito de item 9407207, observando-se a 

conta bancária indicada no item 3, da petição do Procurador ( item 

9521452) Sem prejuízo, INTIME-SE a segunda executada, para que efetue 

o pagamento, conforme os termos da sentença, acrescida da multa 

prevista no art. 523, § 1º do Código de Processo Civil. Às providências. 

Cumpra-se. Canarana, 30 de novembro de 2017. Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-10.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUCCAS RODRIGUES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCCAS RODRIGUES GOMES OAB - MT22216/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Expeça-se o respectivo alvará para levantamento de valores, 

conforme comprovante de depósito de item 11039301, observando-se a 

conta bancária indicada no item 11058755. Em não havendo novas 

deliberações, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

pertinentes. _ Às providências. Cumpra-se. Canarana, 18 de dezembro de 

2017. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito Sede do Juizado e 

informações: Rua Rua Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - Ramais 

215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT - CEP: 78640-000 - TELEFONE: 

(66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-23.2013.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRIP - LINHAS AEREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Expeça-se o respectivo alvará para levantamento de valores, 

conforme comprovante de depósito de item 10977549 , observando-se a 

conta bancária indicada no item 10977550 . Às providências. Cumpra-se. 

Canarana, 18 de dezembro de 2017. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-66.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI MARTINS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARAGUAIA PRE MOLDADOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Expeça-se o respectivo alvará para levantamento de valores, 

conforme comprovante de depósito de item 7813529, observando-se a 

conta bancária indicada no item 10074042. Ainda, com a juntada da 

restrição efetivada, expeça-se o necessário para devida penhora, 

avaliação e remoção do bem constrito. Às providências. Cumpra-se. 

Canarana, 30 de novembro de 2017. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020002-57.2015.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MARCHIORI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Expeça-se o respectivo alvará para levantamento de valores, 

conforme comprovante de depósito de item 10812932, observando-se a 

conta bancária indicada no item 11052593. Após, em não havendo novas 

deliberações, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

pertinentes. Às providências. Cumpra-se. Canarana,18 de dezembro de 

2017. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito Sede do Juizado e 

informações: Rua Rua Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - Ramais 

215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT - CEP: 78640-000 - TELEFONE: 

(66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010341-54.2015.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY L. TAKANASHI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELCHIOR FULBER CAUMO OAB - MT9918/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Expeça-se o respectivo alvará para levantamento de valores, 

conforme comprovante de penhora de item 10022841, observando-se a 

conta bancária indicada no item 11043192 Às providências. Cumpra-se. 

Canarana, 18 de dezembro de 2017. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-10.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GUTEMBERG NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Expeça-se o respectivo alvará para levantamento de valores, 

conforme comprovante de bloqueio de item 10023950, observando-se a 

conta bancária indicada no item 10153083. Após, em não havendo novas 

deliberações, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

pertinentes. Às providências. Cumpra-se. Canarana, 18 de dezembro de 

2017. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito Sede do Juizado e 

informações: Rua Rua Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - Ramais 

215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT - CEP: 78640-000 - TELEFONE: 

(66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-38.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JULICE MARA MARTINS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO)

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Intimo a parte requerente, na pessoa de suas procuradoras, 

para comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 

22/02/2018, às 15h30min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Canarana-MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000004-23.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JUCARA PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL DE OLIVEIRA AMORIM OAB - RO7009 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a Promovente, na pessoa de seu 

procurador, acerca da audiência de tentativa de conciliação designada 

automaticamente para o dia 22 de fevereiro de 2018, às 15h50min (horário 

oficial de Mato Grosso), que se realizará na Sala de Conciliação 1 do 

Juizado Especial no prédio do Fórum local, sito à Rua Miraguai, nº 601, 

Jardim Tropical, nesta. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Canarana-MT, 9 de fevereiro de 2018. Janete Méri 

Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-37.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELMAR ROGERIO MUNHOZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CIFRA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

Processo nº 8010066-37.2017.8.11.0029 Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A priori, no 

caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do 

art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Por existir relação de consumo 

entre as partes, necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois 

presentes os requisitos da verossimilhança e hipossuficiência em relação 

ao reclamante. Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, e não havendo 

preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Mérito. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por Elmar Rogério Munhoz em desfavor de 

Banco Cifra S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste ao Reclamante. Aliás, no caso é 

clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Sustenta a 

parte Reclamante que mesmo após quitação integral de um contrato de 

financiamento de veículo gravado em alienação fiduciária, a Reclamada 

não deu baixa no gravame constante da documentação do seu veículo, 

causando-lhe diversos transtornos. Diante do cumprimento do contrato, 

com a ausência da liberação do gravame pleiteia a expedição de ordem 

que determine a efetiva baixa do gravame, bem como o arbitramento de 

compensação pecuniária por danos morais suportados. Compulsando os 

autos verifico que, embora a Reclamada alegue que que a parte Autora 

não comprovou qualquer atitude indevida por parte do Banco e não se 

desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC, tal argumento não 

deve prevalecer, uma vez que a instituição financeira manteve o gravame 
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do veículo, após a quitação INTEGRAL do débito, por prazo que deve ser 

considerado exacerbado para que fosse tomada tal providência. Resta 

evidente que após quitar todo o débito com o banco que financiou o 

veículo, a reclamante informou ao banco reclamado que deveria 

providenciar a baixa no GRAVAME, para que então, como proprietário do 

veículo se dirigisse ao DETRAN e assim, realizasse definitivamente o 

serviço de baixa de GRAVAME, com a vistoria no veículo e apresentação 

do CRV (Certificado de Registro do Veículo), cópias de documento de 

identificação para retirada da documentação em seu nome. Assim, a 

obrigação principal é a do banco de comunicar a BAIXA DO GRAVAME. 

Nesse caso a responsabilidade pelos danos decorrentes da NÃO 

EFETIVAÇÃO DA SUA OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DA BAIXA DO 

GRAVAME DO VEÍCULO DO Reclamante é da instituição Ré, tanto por ser 

objetiva a responsabilidade do fornecedor (cf. art. 14 do CDC ), tanto por 

lhe ser inerente o risco do negócio. Neste sentido é o posicionamento do 

E. Tribunal de Justiça, in verbis: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA BAIXA DO 

GRAVAME APÓS A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS ESTABELECIDO PELO ARTIGO 9º DA RESOLUÇÃO nº 320/2009 DO 

CONTRAN. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO QUE É CONSIDERADO COMO 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ACARRETA DEVER DE 

INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA NO COLEGIADO. 

PRECEDENTES DA 2ª TURMA RECURSAL. PRESSUPOSTO DE 

ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. NÃO CONHECIMENTO. INCIDENTE DE 

UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO CONHECIDO. Decidem os 

Juízes Integrantes das Turmas Recursais Reunidas dos Juizados 

Especiais do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, NÃO 

CONHECER O suscitado, nos exatos termos do INCIDENTE DE 

UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA voto do Relato (TJPR - Turmas 

Recursais Reunidas - 0001011-87.2015.8.16.9000/0 - Maringá - Rel.: 

Marcelo de Resende Castanho - - J. 20.10.2015)(TJ-PR - IUJ: 

000101187201581690000 PR 0001011-87.2015.8.16.9000/0 (Acórdão), 

Relator: Marcelo de Resende Castanho, Data de Julgamento: 20/10/2015, 

Turmas Recursais Reunidas, Data de Publicação: 21/10/2015) Nesse 

contexto, sem a prova que exima a Reclamada do dever de realizar a 

baixa do gravame, assim, considerando ser a Ré responsável pela 

COMUNICAÇÃO DA BAIXA DO GRAVAME DO VEÍCULO QUITADO, 

consoante requerido, impõe-se a obrigação de fazer e a condenação pelo 

dano moral ocasionado pela mora, pois, cometeu ilícito passível de 

indenização, visto que os danos advindos desta negligência sejam 

devidamente reparados, sendo certo que a frustração dessa justa 

expectativa supera o mero aborrecimento, notadamente diante da situação 

de impotência do consumidor. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos autorizam a fixar a indenização dos danos morais 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios 

da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para o fim de DETERMINAR que a 

Reclamada baixe o gravame da alienação fiduciária do veículo objeto dos 

autos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa fixa (não se trata de 

multa diária) no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a pagar ao 

Reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, 

com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil. Ultrapassado o prazo acima e havendo inércia 

da instituição bancária, oficie-se diretamente ao Detran/PR para a retirada 

do gravame. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É o parecer, que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito Juizado Especial Cível para homologação 

conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes por seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 

9.099/95, para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em 

sistema. Canarana, 18 de dezembro de 2017. Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000005-08.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR GOVARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL DE OLIVEIRA AMORIM OAB - RO7009 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar o Promovente, na pessoa de seu 

procurador, acerca da audiência de tentativa de conciliação designada 

automaticamente para o dia 22 de fevereiro de 2018, às 16h10min(horário 

oficial de Mato Grosso), que se realizará na Sala de Conciliação 1 do 

Juizado Especial no prédio do Fórum local, sito à Rua Miraguai, nº 601, 

Jardim Tropical, nesta. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Canarana-MT, 10 de janeiro de 2018. Janete Méri Teresinha 

Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000147-46.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR NELSO SCHUCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. PORTO - ME (REQUERIDO)

MARCOS VINICIUS RUARO GONZER (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo 

acerca do teor da certidão constante no Id. 11315528, para, requerer o 

que de direito, sob pena de extinção e arquivamento dos autos. 

Canarana-MT, 11 de janeiro de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski 

Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-67.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Numero do Processo: 

1000165-67.2017.8.11.0029 REQUERENTE: MARIA MADALENA SANCHES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Considerando os argumentos e os documentos apresentados 

pela parte autora, notadamente na inicial, verifico que, inicialmente, estão 

presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar no 

início da lide, sendo a verossimilhança nas alegações expendidas, tendo 

em vista que é ilegal a inscrição do nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC e SERASA), vez que o mesmo é 

desconhecedora de qualquer débito junta à requerida, bem como que seu 

nome encontra-se inserido no rol dos mal pagadores, restringindo-o, 

impedindo-o e retirando sua credibilidade na praça comercial, restando 

evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in mora a justificar a 

concessão de antecipação de tutela liminarmente. Por outro lado, também 

não vislumbro na antecipação deste provimento jurisdicional o perigo da 

irreversibilidade, razão pela qual aplico o § 3º, do art. 300, do NCPC, a 

contrario sensu. Assim entendendo, DEFIRO o pedido de antecipação de 

tutela, com fundamento no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, 
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DETERMINANDO à parte reclamada que efetue a exclusão do nome do 

reclamante MARIA MADALENA SANCHES, qualificada no feito, dos órgãos 

de proteção ao crédito (SPC e SERASA), no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

a partir da intimação desse decisum, sob pena do pagamento de multa 

cominatória diária ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitadas ao 

teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo esta multa caso confirmada a 

sentença final aos pedidos do autor, convertida em indenização mínima de 

danos morais. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 16 da Lei 9.099/1995. Às providências. Cumpra-se. 

Canarana, 08 de janeiro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010317-89.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO MILHOMEM MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. EXPEÇA-SE o competente mandado de penhora e avaliação de 

tantos bens do devedor quantos forem necessários ao pagamento da 

dívida. O Sr. Oficial de Justiça deverá avaliar o bem penhorado e apor, já 

no auto de penhora, o valor respectivo, salvo se a diligência depender de 

conhecimentos técnicos específicos, INTIMANDO-SE o executado da 

constrição realizada. No mais, não oferecida impugnação no prazo a que 

alude o caput do art. 525 do NCPC, MANIFESTE-SE a parte credora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens eventualmente penhorados. Por fim, ATENTE-SE a secretaria para a 

subtração de eventual pagamento parcial da dívida. Intimem-se. Às 

providências. Cumpra-se. Canarana, 18 de dezembro de 2017 Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito Sede do Juizado e informações: Rua 

Miraguai, nº 601, Bairro: Jardim Tropical, em Canarana-MT. Telefones: 

(66)3478-155/1658 - Ramais: 215/216.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000077-29.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO ENGLERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT DE SOUZA PENZE OAB - MT0022475A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de seu 

procuradora, acerca da audiência de tentativa de conciliação designada 

automaticamente para o dia 01 de março de 2018, às 13h50min (horário 

oficial de Mato Grosso), que se realizará na Sala de Conciliação 1 do 

Juizado Especial no prédio do Fórum local, sito à Rua Miraguaí, nº 601, 

Jardim Tropical, Bloco 6, nesta. Cientifico-o de que o não comparecimento 

implicará em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei, bem como para que fique ciente da r. decisão constante no 

ID do documento: 11151019. Canarana-MT, 15 de janeiro de 2018. Janete 

Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-37.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MATIAS PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de seu 

procuradora, acerca da audiência de tentativa de conciliação designada 

automaticamente para o dia 08 de fevereiro de 2018, às 14h50min (horário 

oficial de Mato Grosso), que se realizará na Sala de Conciliação 1 do 

Juizado Especial no prédio do Fórum local, sito à Rua Miraguai, nº 601, 

Jardim Tropical, Bloco 6, nesta. Cientifico-o de que o não comparecimento 

implicará em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei, bem como da r. decisão constante no ID do documento: 

11281786. Canarana-MT, 15 de janeiro de 2018. Janete Méri Teresinha 

Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010014-75.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON PORSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO)

DIEGO STRAPASSON OAB - MT0010608A (ADVOGADO)

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RBS ADM COBRANÇAS - ZERO HORA (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Numero do Processo: 

8010014-75.2016.8.11.0029 REQUERENTE: EDERSON PORSCH 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A., RBS ADM COBRANÇAS - ZERO HORA, 

CLARO S.A., OI MOVEL S.A Vistos, etc. Vista dos autos à Parte autora 

para que requeira o que entender de direito. Às providências. Cumpra-se. 

Canarana, 11 de janeiro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000062-60.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCLECIO JOSE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO)

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREVICAN - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CANARANA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Numero do Processo: 

1000062-60.2017.8.11.0029 REQUERENTE: DEOCLECIO JOSE COSTA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CANARANA, PREVICAN - FUNDO MUNICIPAL 

DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CANARANA Vistos. 

Quanto ao pedido formulado pela parte recorrente, entendo que, no 

presente caso, a concessão dos benefícios da justiça gratuita depende da 

comprovação de insuficiência de recursos, uma vez que não há nos autos 

elementos que evidenciam os pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade. A Constituição da República Federativa do Brasil no inciso 

LXXIV, do artigo 5º, que o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos: “Ao Estado foi 

imposto o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, inclusive pagamento de advogado 

quando da inexistência de órgão estatal de assistência jurídica (STF – 

Pleno – Rextr. N. 103.950-0/SP. Rel. Min. Oscar Corrêa, Diário da Justiça, 

Seção I, 8 dez. 1985, p. 17.477) e honorários de perito (STJ – 3ª T. Resp. 

n. 25.841-1/RJ – Rel. Min. Cláudio Santos – Ementário STJ, n. 9/551)”. (In: 

Alexandre de Morais, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação 

Constitucional, 8ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2011). Ademais o 

enunciado 116 do FONAJE assim dispõe: ENUNCIADO 116 – O Juiz 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 
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para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, 

LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de 

presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP). Assim, 

antes de apreciar o pedido, determino a intimação da parte recorrente para 

juntar aos autos documentos hábeis a comprovar a insuficiência alegada, 

tais como cópias das últimas declarações de imposto de renda, certidões 

negativas de propriedade de bem imóvel, holerites, extratos atualizados 

das contas bancárias de sua titularidade, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento do pedido. Às providências. Cumpra-se. 

Canarana, 11 de janeiro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-12.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR DIRCEU REBELATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Numero do Processo: 

8010100-12.2017.8.11.0029 REQUERENTE: LEONIR DIRCEU REBELATTO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CANARANA Vistos, etc. Cumpra-se o 

despacho anterior. Às providências. Canarana, 18 de dezembro de 2017. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010118-38.2014.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI INES FRONZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GOLDONI OAB - MT0017464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DAL CASTEL (EXECUTADO)

Outros Interessados:

JULIO CESAR CASTELAR (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Numero do Processo: 

8010118-38.2014.8.11.0029 EXEQUENTE: MARLI INES FRONZA 

EXECUTADO: RICARDO DAL CASTEL Vistos, etc. Defiro o pedido de 

suspensão pelo prazo requerido. Após, manifeste-se a parte 

independente de intimação. Às providências. Cumpra-se. Canarana, 18 de 

dezembro de 2017. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-27.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RONSONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA RODRIGUES TIARINI OAB - GO0040312S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL PEIXOTO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de seu 

procuradora, acerca da audiência de tentativa de conciliação designada 

automaticamente para o dia 01 de março de 2018, às 14h10min (horário 

oficial de Mato Grosso), que se realizará na Sala de Conciliação 1 do 

Juizado Especial no prédio do Fórum local, sito à Rua Miraguai, nº 601, 

Jardim Tropical, Bloco 6, nesta. Cientifico-a de que o não comparecimento 

implicará em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei, bem como r. despacho retro, sendo a audiência 

redesignada por falta de tempo hábil para citação. Canarana-MT, 16 de 

janeiro de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010309-15.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

R.C DE MESQUITA CONFECCOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULISSE ADRIANA DA SILVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Numero do Processo: 

8010309-15.2016.8.11.0029 REQUERENTE: R.C DE MESQUITA 

CONFECCOES - ME REQUERIDO: JULISSE ADRIANA DA SILVEIRA Vistos, 

etc. Defiro o pedido incerto no id 781897. Intime-se a parte Requerida para 

que apresente os comprovantes de pagamento. Com o aporte, vista à 

Requerente. Após, conclusos. Canarana, 18 de dezembro de 2017. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-79.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL GARCIA MARTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO)

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

INFRAMÉRICA- AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA PRESIDENTE 

JUSCELINO KUBITSCHEK (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA MARIA AMORIM SILVA OAB - DF0036127A (ADVOGADO)

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT0017575A-O (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo 

acerca do retorno dos autos da Instância Superior, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que de direito, sob pena de arquivamento dos 

autos. Canarana-MT, 16 de janeiro de 2018. Janete Méri Teresinha 

Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-62.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LISANI TAINETE FUCHS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. RECEBO o recurso em seu efeito devolutivo apenas, na forma 

do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte apelada para 

apresentação das contrarrazões, no prazo legal. Após, ENCAMINHEM-SE 

os autos para a Turma Recursal do Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Canarana, 18 de dezembro de 2017 Darwin de Souza Pontes Juiz 

de Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-47.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE NOELI ELSENBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO)

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito 

devolutivo apenas, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Canarana, 18 de dezembro de 2017 Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010093-20.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DILCENE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito 

devolutivo apenas, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Canarana, 18 de dezembro de 2017 Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010308-30.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE TERESINHA BIGUELINI PFEIFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito 

devolutivo apenas, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Canarana, 18 de dezembro de 2017 Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-62.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO EHRLICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICAL MOTONAUTICA LTDA (REQUERIDO)

ATLAS COMERCIO DE MOTOS E PECAS LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONIDAS FIGUEREDO MELO OAB - GO43921 (ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito 

devolutivo apenas, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Canarana, 18 de dezembro de 2017 Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-05.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

WALDERSON RIBEIRO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito 

devolutivo apenas, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Canarana, 18 de dezembro de 2017 Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-55.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ROSMERI BERNADETE ANSCHAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO)

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito 

devolutivo apenas, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Canarana, 18 de dezembro de 2017 Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010147-54.2015.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON NEUHAUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TRUCKAUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo nº: 8010147-54.2015.8.11.0029 Dispensado o relatório em face 

do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Conforme se depreende 

dos autos, fora intimada a parte exequente para manifestar-se sobre o 

evento id n. 10512654, para que requeira nos autos o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento do processo e expirado o 

prazo para o exequente manifestar-se, a extinção dos autos é medida que 

se impõe. Isto posto, com fundamento no art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO. Autorizo, contudo, caso a parte autora 

requeira, a expedição de certidão para fins de inscrição do nome da parte 

devedora nos cadastros de proteção ao crédito, conforme orienta o 

enunciado 76 do FONAJE: “No processo de execução, esgotados os 

meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a 

pedido da exequente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço 

de Proteção ao Crédito - SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade. ” 

Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos. À submissão do Juiz 

de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. P.R.I. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza 

Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta 

seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 18 de 

dezembro de 2017. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010005-16.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LARENTIS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para, no prazo de 05 (cinco) indicar a localização dos bens penhorados 

via Renajud, para fins de cumprimento do r. despacho constante no ID do 

documento: 11300051. Canarana-MT, 17 de janeiro de 2018. Janete Méri 

Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-45.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA TIRLONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO)

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Numero do Processo: 

8010113-45.2016.8.11.0029 REQUERENTE: FERNANDA TIRLONI 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Abra-se vista dos autos à parte 

Promovente para que se manifeste acerca da petição de ID 7815156. 

Após, conclusos. Canarana, 10 de janeiro de 2018. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010068-12.2014.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CAVANHOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TAMBANI RODRIGUES OAB - MT0013986A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR MODESTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Transcorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte 

Promovente para que requeira o que de direito, sob pena de extinção do 

feito Às providências. Cumpra-se. Canarana, 10 de janeiro de 2018. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010136-88.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO JOSE IOSIMUTA CAMILOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454/O-O (ADVOGADO)

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES OAB - MT0018321A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS OAB - SP0315700A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Diante do pedido de cumprimento, intime-se o executado para, 

nos termos do artigo 533, § 1º e 3º do Código de Processo Civil, efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo 

ao valor da condenação de multa de 10% (dez por cento). Intime-se. 

Cumpra-se. Canarana, 10 de janeiro de 2018. Darwin De Souza Pontes 

Juiz de Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010338-02.2015.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

F F DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS LUIZ DA COSTA SCHUSTER (REQUERIDO)

LUIZ ANTONIO SCHUSTER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI OAB - MT0012972S (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Diante do pedido de cumprimento, intime-se o executado para, 

nos termos do artigo 523, § 1º e 3º do Código de Processo Civil, efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo 

ao valor da condenação de multa de 10% (dez por cento). Intime-se. 

Cumpra-se. Canarana, 11 de janeiro de 2018. Darwin De Souza Pontes 

Juiz de Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010023-03.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROBRAZ ELETROELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo 

acerca do r. despacho constante no ID do documento: 11314165, bem 

como do inteiro teor da correspondência devolvida como se vê no ID do 

documento: 7820178 e 7820157, e, para, que no prazo de 15 (quinze) 

dias, informe o endereço atualizado do Promovido, sob pena de extinção e 

arquivamento dos autos. Canarana-MT, 18 de janeiro de 2018. Janete Méri 

Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000005-42.2017.8.11.0029
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Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RONSONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA RODRIGUES TIARINI OAB - GO0040312S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOMAR PEIXOTO CUNHA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA null Vistos, etc. Nos termos do artigo 829 do Novo Código de 

Processo Civil, CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, sob pena de penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia da obrigação principal, juros e eventuais 

custas e honorários advocatícios. Não efetuado o pagamento, deverá o 

oficial de justiça, munido da segunda via do mandado de citação, proceder 

de imediato à penhora de bens do executado, imóveis ou móveis que 

estejam em seu poder, posto que a transmissão de bens móveis dá-se 

pela simples tradição - lavrando o respectivo auto, conforme preceitua o 

parágrafo 1º do artigo 829 do Novo Código de Processo Civil. Efetivada a 

penhora, intime-se o devedor para comparecimento à audiência de 

conciliação, oportunidade em que poderá opor embargos, nos mesmos 

autos, verbalmente ou por escrito, nos termos do artigo 53, parágrafo 1º 

da lei n.º 9.099/95 e artigo 914 do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que os embargos somente poderão versar sobre matéria 

constante no artigo 52, inciso IX da lei de regência dos Juizados Especiais. 

Às providências. Cumpra-se. Canarana, 11 de janeiro de 2018. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-85.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON MEDEIROS OTEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA NARDAO OAB - MT0019224A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e em cumprimento ao r. 

despacho constante no ID do documento: 11301627, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as Partes, na pessoa de seus 

Procuradores, acerca da audiência de tentativa de conciliação designada 

automaticamente para o dia 1º de março de 2018, às 15h10min(horário 

oficial de Mato Grosso), que se realizará na Sala de Conciliação 1 do 

Juizado Especial no prédio do Fórum local, sito à Rua Miraguai, nº 601, 

Jardim Tropical, nesta. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento da 

Promovente implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, e do Promovido, em revelia, nos termos da Lei. Canarana-MT, 

18 de janeiro de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto 

- Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-12.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ERNST & ERNST - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e em cumprimento ao r. 

despacho constante no ID do documento: 11301297, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as Partes, na pessoa de seus 

Procuradores, acerca da audiência de tentativa de conciliação designada 

automaticamente para o dia 1º de março de 2018, às 15h30min(horário 

oficial de Mato Grosso), que se realizará na Sala de Conciliação 1 do 

Juizado Especial no prédio do Fórum local, sito à Rua Miraguai, nº 601, 

Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 18 de janeiro de 2018. Janete Méri 

Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-17.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVAL DA COSTA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERU TECNOLOGIA E SERVICOS S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de seu 

procuradora, acerca da audiência de tentativa de conciliação designada 

automaticamente para o dia 08 de março de 2018, às 13h30min (horário 

oficial de Mato Grosso), que se realizará na Sala de Conciliação 1 do 

Juizado Especial no prédio do Fórum local, sito à Rua Miraguai, nº 601, 

Jardim Tropical, Bloco 6, nesta. Cientifico-a de que o não comparecimento 

implicará em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Canarana-MT, 19 de janeiro de 2018. Janete Méri Teresinha 

Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010018-49.2015.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

PARIS & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA CONCEICAO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e 

diante do teor da certidão constante no ID do documento: 11377982, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos. Canarana-MT, 19 de janeiro de 2018. 

Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 96948 Nr: 4431-32.2017.811.0024

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDMMM, EMMF, IBVDMMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:19112/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar o novo endereço para citação dos requeridos, 

conforme despacho ref. 20, sob pena de extinção sem resolução do 

mérito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 95075 Nr: 3459-62.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Balbueno Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Moraes Valente - 

OAB:21549/O, SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139

 Nos termos do Art. 152, VI, do Código de Processo Civil, Art. 3° do Código 

de Processo Penal, Provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, 

remeto estes autos para seja intimado(a) o(a) advogado(a) do(a) 

acusado(a) para apresentar no prazo de 05 (cinco) dias, memoriais 

escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 75656 Nr: 2691-10.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON MIRANDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Fundação Professor 

Carlos Augusto Bittencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:15914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para a 

parte autora manifestar-se nos autos acerca das tentativas de citação por 

meio postal, impulsiono o presente feito a fim de que seja intimado 

pessoalmente o requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100657 Nr: 6096-83.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Cesar de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavia Cintra Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSE LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:21515/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o requerente, na pessoa de seu patrono para, no prazo de 15 

(quinze) dias, trazer aos autos a declaração de hipossuficiência, 

declaração de imposto de renda do último exercício, na forma do art. 99, 

§2º do CPC, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária 

gratuita.

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100678 Nr: 6098-53.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIANE SOUSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial trazendo a 

menor ao polo ativo, para o cumprimento do requisito do art. 319, II, do 

CPC, sob pena de indeferimento da exordial.

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100711 Nr: 6123-66.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abelardo Arcanjo de Noronha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ranaia Nobre da Fonseca, Sérgio Rezende 

Imóveis ME, Sérgio Rezende de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE MORAES MAXIMINO - 

OAB:56443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando declaração do próprio autor no bojo da exordial, de que o 

terreno tem o valor médio de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrijo de 

ofício o valor da causa, nos termos do art. 292, §3º do CPC, e determino a 

emenda à inicial para complementação das custas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 319, V do 

CPC.

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6335 Nr: 2991-26.2002.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristé Cândida Ferreira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luís Domingos da 

Silva - OAB:4.907B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-GCI, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

503,94 (quinhentos e três reais e noventa e quatro centavos), a que foi 

condenada nos termos da respeitável Sentença de fls. 129. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e 

seis reais e oitenta e cinco centavos)para recolhimentos de custas e R$ 

127,09 (cento e vinte e sete reais e nove centavos )para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que podeserá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o 

valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar 

um Boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Forum Competente aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31153 Nr: 635-14.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giovani Bianchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Assistencial de Chapada dos 

Guimarães/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato de Almeida Orro 

Ribeiro - OAB:11055/MT

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-GCI, 

fica devidamente INTIMADA à parte requerida via DJE, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor 

de R$ 503,94 (quinhentos e três reais e noventa e quatro centavos), 

conforme condenação nos termos da respeitável Sentença de fls. 

115/116. O referido valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 376,85 

(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para 

recolhimentos de custas e R$ 127,09 (cento e vinte e sete reais e nove 

centavos ) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá, 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum Competente aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32150 Nr: 1537-64.2009.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esmilia Pereira da Silva e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Chapada dos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELI BRITZIUS - 
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OAB:19138, Manoel Antonio de Rezende David - OAB:6078, 

ROSANGELA DA SILVA CAPELAO - OAB:8944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Aparcida da Costa - 

OAB:, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-GCI, 

fica devidamente INTIMADA à parte requerente via DJE, para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

valor de R$ 503,94 (quinhentos e três reais e noventa e quatro centavos), 

conforme condenação nos termos da respeitável Sentença de f. 96. O 

referido valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos 

e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para recolhimentos de 

custas e R$ 127,09 (cento e vinte e sete reais e nove centavos ) para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá, acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, CPF do pagante. 

Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o 

valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do 

Fórum Competente aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40149 Nr: 2462-89.2011.811.0024

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Beatres de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge José Noga Júnior - 

OAB:OAB/MT 12.350, Leandro Cerqueira Morais - OAB:12549/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-GCI, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

912,18 (novecentos e doze reais e dezoito centavos), a que foi 

condenada nos termos da respeitável Sentença de fls. 96/99. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 456,09 (quatrocentos e 

cinquenta e seis reais e nove centavos)para recolhimentos de custas e 

R$ 456,09 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e nove centavos )para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de qu podeserá acessar i sute 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, CPF do pagante. 

Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o 

valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do 

Forum Competente aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63987 Nr: 36-02.2014.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanilda de Deus Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Augusto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O pedido de fls. 85/88 deve ser indeferido uma vez que o extrato que 

carreia o respectivo demonstra que os valores são advindos de 

investimento com resgate automático, não constando qualquer anotação 

de transferência bancária (TED, DOC, etc.) que demonstraria a transação 

bancária entre o falecido e uma possível empresa.

Ademais, não sobreveio aos autos, contrato entre o respectivo herdeiro e 

a empresa Sadia, possível origem do referido crédito. Outrossim, não se 

comprovou também as possíveis despesas com a manutenção de bens do 

espólio, que autorizassem a liberação de valores pelo juízo.

Ressalto que o inventário/arrolamento sumário é regido pelas regras do 

Código de Processo Civil, sendo incabível a aplicação da Lei nº 6.858/80, 

mesmo porque, não há notícia nos autos de que o crédito seja oriundo da 

matéria contida na referida Lei.

ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de levantamento de valores, bem 

como DETERMINO a emenda da petição de patilha de fls. 68/69, para fazer 

constar o respectivo crédito.

Concedo à inventariante o prazo de 15 (quinze) dias, para adequação.

Após, volvam-me conclusos para sentença.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66413 Nr: 2092-08.2014.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Lacerda Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sky Brasil Serviço LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Nascimento de Souza - 

OAB:17.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Cristina Gonçalves 

Pires - OAB:17603-A/MT, JOSÉ MARTINHO S. DA S. FILHO - 

OAB:15258/O

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-GCI, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

912,18 (novecentos e doze reais e dezoito centavos), a que foi 

condenada nos termos da respeitável Sentença de fls. 96/99. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 456,09 (quatrocentos e 

cinquenta e seis reais e nove centavos)para recolhimentos de custas e 

R$ 456,09 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e nove centavos )para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de qu podeserá acessar i sute 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, CPF do pagante. 

Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o 

valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do 

Forum Competente aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88404 Nr: 537-48.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Alfredo Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959

 Certifico que tendo em vista a condenação do réu no pagamento das 

custas processuais, abro vista dos autos à Defesa do réu para intimação 

para pagamento das custas processuais, no valor de R$ 127,09 para 

TAXA JUDICIÁRIA e R$ 376,85 para custas judiciais, totalizando R$ 

503,94, devendo ser pago no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anotações à margem da distribuição e envio de certidões para protesto ao 

DCA - TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 92877 Nr: 2390-92.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadya Aparecida Santos, Weberton Rosa de 

Morais, Guilherme Oliveira de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENNYFER FERREIRA 

BATHEMARQUE - OAB:23259/O

 Nos termos do Art. 152, VI, do Código de Processo Civil, Art. 3° do Código 

de Processo Penal, Provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, 
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impulsiono estes autos para intimar a advogada da defesa para 

apresentação das alegações finais – memoriais – no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme preconiza o artigo 57, última figura da Lei 11.343-2006 c.c 

artigo 403, § 3°, do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6335 Nr: 2991-26.2002.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristé Cândida Ferreira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luís Domingos da 

Silva - OAB:4.907B

 Certifico que em cumprimento ao Provimento 12/2017 - CGJ, intimo o 

advogado da parte requerida, pela imprensa para no prazo de 05 dias 

proceder o pagamento das custas processuais no valor de R$ 503,94 

(quinhentos e três reais e noventa e quato centavos) conforme sentença 

de fls, 129 e cálculo de fls. 135.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62465 Nr: 2282-05.2013.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackeline Moreira Martins 

Pacheco - OAB:10402, Luciano Augusto Neves - OAB:OAB/MT 12012

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-GCI, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

503,94 (quinhentos e três reais e noventa e quatro centavos), a que foi 

condenada nos termos da respeitável Sentença de fls. 129. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e 

seis reais e oitenta e cinco centavos)para recolhimentos de custas e R$ 

127,09 (cento e vinte e sete reais e nove centavos )para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que podeserá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o 

valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar 

um Boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Forum Competente aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91931 Nr: 1931-90.2017.811.0024

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação dos Pequenos Permacultores Rurais da 

Gleba Monjolo, Loi dos Santos Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF - Brasil Foods S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ORLANDO MURARO SILVA 

- OAB:772

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-GCI, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

33.827,98 (trinta e três mil oitocentos e vinte e sete reais e novente e oito 

centavos), a que foi condenada nos termos da respeitável Sentença de 

ref. 12, este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 16.995,54 

(dezesseis mil novecentos e noventa e cinco reais reais e cinquenta e 

quatro centavos) para recolhimentos de custas e R$ 16.995,54 ( 

dezesseis mil oitocentose trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos) 

para fins da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que podeserá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Forum Competente aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 99990 Nr: 5823-07.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Martins Pimenta

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 98712 Nr: 5206-47.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE SOARES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 19673 Nr: 312-43.2008.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Wurzius

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zaid Arbid - OAB:1822-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerida para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso 

de apelação interposto pela parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 96299 Nr: 4135-10.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONEIDE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:16.691/A, THIAGO AUGUSTO GONÇALVES BOZELLI - 

OAB:54285

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 96558 Nr: 4250-31.2017.811.0024

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

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

 PARTE AUTORA: Laurinda Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Empresa de Energia Elétrica S/A

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

OAB:19484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Herculano Coelho 

de Souza Furlan - OAB:3494, Camila Sverzuti Fidêncio - 

OAB:147.000, Claudia de Carvalho - OAB:73860/RS, Eder Roberto 

Pires de Freitas - OAB:3889/MT, Elber Ribeiro Coutinho de Jesus - 

OAB:OAB/MT 15.020-B, Érika Rodrigues Romani - OAB:5822, 

Fernanda Lúcia Pereira Maciel Serra - OAB:7648/MT, Gustavo 

Tavares de Moraes - OAB:9269/MT, Jean Walter Wahlbrink - 

OAB:5658/MT, Lidiane Silva Pereira - OAB:15867, Mary Ines de 

Almeida Marques - OAB:7163, Maycon Lucas Jacinto Torres - 

OAB:17652, Reinaldo Vieira da Cunha - OAB:11989, Yuri Flores da 

Cunha Freitas - OAB:23024/0

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 99301 Nr: 5443-81.2017.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Y

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joao Martins Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro, sob pena de devolução da deprecata, 

independentemente de cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 78813 Nr: 673-79.2016.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYRTON DIAS DA MOTTA , IONNE DA MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Natal Giaretta - 

OAB:18736, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149, GIOVANE MOISES 

MARQUES DOS SANTOS - OAB:9647/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 94543 Nr: 3181-61.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Soares Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a defesa 

do acusado para apresentar as razões recursais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76604 Nr: 3131-06.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurinho Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em razão do ponto facultativo fixado pelo TJMT, conforme Certidão Retro, 

redesigno a presente Audiência para o dia 14 de Março de 2018, às 

14h00.

Intimem-se na forma da decisão anterior, expedindo-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100792 Nr: 6153-04.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento OU BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANGELA MADALENA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na forma do art. 292, §3º do CPC, o qual aplico por analogia, corrijo de 

ofício o valor da causa para R$ 17.923,55, proveito econômico da parte 

autora, com a presente ação. Intime-se o requerente, na pessoa de seu 

patrono, para em 15 (quinze) dias complementar as custas processuais, 

sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79412 Nr: 927-52.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Serafim Bertoloto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:MT 8143-A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em razão do ponto facultativo fixado pelo TJMT, conforme Certidão Retro, 

redesigno a presente audiência para o dia 14 de Março de 2018, às 

14h30.

Intimem-se na forma da decisão anterior, expedindo-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 84510 Nr: 3141-16.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nilva Teixeira Lechner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, BIANCA REIS 

CARMONA - OAB:15156/O, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em razão do ponto facultativo fixado pelo TJMT, conforme a Portaria n. 

678/2017-PRES, que suspendeu o expediente forense no âmbito da 

Justiça Estadual de Mato Grosso no dia 14/2/2018 - cinzas, redesigno a 
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presente audiência para o dia 14 de Março de 2018, às 17h00.

Intimem-se na forma da decisão anterior, expedindo-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99897 Nr: 5793-69.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Maria Gonzaga Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA ANAI ANGULO - 

OAB:19028/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 21 de março de 2018, às 13h. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100907 Nr: 6198-08.2017.811.0024

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Apolinária Lemes de Almeida Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉIA COSTA SOARES, DINIZ ANTONIO DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 14 de março de 2018, às 17h. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31577 Nr: 978-10.2009.811.0024

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:OAB/SP 153.447, Márcia Maria da Silva - OAB:8922-A, Raphael 

Neves Costa - OAB:225061/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da devolução da correspondência que postou a carta de citação 

do requerido/executado constando "desconhecido".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37100 Nr: 2192-02.2010.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivonete Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista que até a presente data não 

há informação sobre o cumprimento da carta precatória de fl. 80 e 

considerando que a referida deprecata foi retirada em mãos pela 

advogada substabelecida Renata Cristaldo da Silva, impulsiono os autos a 

fim de intimar a parte autora para comprovar nos autos a distribuição da 

carta precatória de fl. 80, bem como o juízo ao qual foi distribuída, sob 

pena de extinção do feito].

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64189 Nr: 3966-28.2014.811.0024

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hildca Costa Godoy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisio Rodrigues de Godoy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032, HILDCA COSTA GODOY - OAB:13877, Nilton Luis 

Ferreira da Silva - OAB:4811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luís Domingos da 

Silva - OAB:4.907B

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

acerca da remessa da carta precatória para a oitiva da testemunha 

Reinvaldo Mess na comarca de Santo Angelo/RS, devendo acompanhar o 

adamento da deprecata diretamente naquele juízo, bem como intimar a 

parte requerida para providenciar o preparo da referida carta precatória 

no Juízo Deprecado, enviada nesta data via malote digital código de 

rastreabilidade 81120183093239.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75841 Nr: 2775-11.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joacildo Pereira da Silva, Roberto Hemílio de 

Souza, Félix, Francisco Nelson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:MT 8938, Defensor(a) Público(a) - OAB:, PABLINE MAYARA 

BARBOSA BELFORT MEDEIROS - OAB:23873/O

 (...) I. Considerando o disposto no art. 453 do CPP, designo a Sessão 

Plenária para o dia 28/2/2018, às 9h00 (MT). II. Intimem-se os réus e as 

testemunhas arroladas, fazendo constar do mandado, a data, horário e 

local da sessão plenária.III. Defiro o pedido de juntada de documentos 

apresentados pelo Ministério Público. Indefiro o pedido Ministerial de 

requisição de documentos junto ao Delegado de Polícia local, em atenção 

ao Poder de Requisição conferido ao Ministério Público. Ademais, deverá a 

n. Promotora de Justiça se atentar ao disposto no art. 479 do CPP, quando 

da juntada do referido “croqui do local do crime”.IV. Cientifique-se o 

Ministério Público e a Defensoria Pública.V. Intime-se o advogado 

constituído. VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 78708 Nr: 635-67.2016.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judite Bevilacqua de Godoy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oswaldo Murad Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR - 

OAB:111471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arlindo do Carmo - 

OAB:3722/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 88732 Nr: 631-93.2017.811.0024
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 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 14 de março de 2018, às 14h. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100629 Nr: 6080-32.2017.811.0024

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 14 de março de 2018, às 13h. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100823 Nr: 6168-70.2017.811.0024

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 04 de abril de 2018, às 13h. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39374 Nr: 1881-74.2011.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimar Evangelista Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Júnior - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para comparecer em cartório para retirar a carta precatória para 

preparo, distribuição e cumprimento na Comarca de Cuiabá/MT, ou, caso 

preferir, juntar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, as guias 

devidamente recolhidas, para que seja remetida, via Malote Digital, à 

Comarca de Cuiabá.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 42670 Nr: 288-73.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Silva Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

de Planalto da Serra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juan Daniel Peron - 

OAB:7635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista que a planilha de atualização 

do débito de fl. 139/140 (elaborada pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme Provimento 

11/2017-CM) diverge do valor apresentado pela parte autora (a menor), 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para manifestar acerca 

da atualização retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 56921 Nr: 403-60.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeice Aparecida Divino da Silva, Carmen Benedita Divino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto pela parte ré.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65515 Nr: 1389-77.2014.811.0024

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMS, SSdM, ZAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11788, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

ré para manifestação, no prazo legal, acerca do pedido de desistência do 

feito à fl. 34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 66949 Nr: 2458-47.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pedroza de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto pela parte ré.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 75841 Nr: 2775-11.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joacildo Pereira da Silva, Roberto Hemílio de 

Souza, Félix, Francisco Nelson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 
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- OAB:MT 8938, Defensor(a) Público(a) - OAB:, PABLINE MAYARA 

BARBOSA BELFORT MEDEIROS - OAB:23873/O

 Vistos etc.

Defiro o requerimento de ref. 290 e, em razão das férias previamente 

agendadas da n. Defensora Pública, redesigno a presente Sessão 

Plenária para 7 de março de 2018, às 9h00 (Horário de MT).

Intimem-se conforme decisão de ref. 281.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 82308 Nr: 2077-68.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA DOMINGAS VALENTIM NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em razão do ponto facultativo fixado pelo TJMT, conforme Certidão Retro, 

redesigno a presente audiência para o dia 14 de Março de 2018, às 

15h00.

Intimem-se na forma da decisão anterior, expedindo-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 83720 Nr: 2759-23.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teresa Bueno Gonçalvbes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em razão do ponto facultativo fixado pelo TJMT, conforme Certidão Retro, 

redesigno a presente audiência para o dia 14 de Março de 2018, às 

15h30.

Intimem-se na forma da decisão anterior, expedindo-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 84322 Nr: 3053-75.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:98048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em razão do ponto facultativo fixado pelo TJMT, conforme Certidão Retro, 

redesigno a presente audiência para o dia 14 de Março de 2018, às 

16h30.

Intimem-se na forma da decisão anterior, expedindo-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87464 Nr: 64-62.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edeval Pereira Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 3º do Dec-Lei nº 911/69 c/c art. 

300 do CPC, defiro o pedido liminar para decretar a busca e apreensão do 

veículo objeto da presente demanda.Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, que deverá ser cumprido com circunspecção e moderação. 

Do mandado, deverá constar que:a)O devedor fiduciante poderá, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a citação para depositar a integralidade da dívida, 

conforme o cálculo apresentado pelo credor fiduciário, recebendo o bem 

livre de ônus. Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem 

se consolidarão no patrimônio do credor fiduciário.b)Também do 

cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias para 

responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado para 

discutir o valor do débito pago, ainda que a parte devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.c)Após a apreensão, o veículo será 

depositado em mãos do representante legal da parte autora, indicado na 

inicial.d)Determino o bloqueio judicial do bem via RENAJUD, nos termos do 

art. 3º, §9º do Decreto-Lei nº 911/69.Defiro os benefícios do artigo 212, § 

2º, do Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 89159 Nr: 813-79.2017.811.0024

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanor Pereira Rodrigues, BRUNO RODRIGUESVIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carla Molina Parada - 

OAB:12593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de homologação judicial de exoneração de alimentos 

firmado entre Ivanor Pereira Rodrigues e Bruno Rodrigues Vieira.

As partes firmaram o presente acordo sob o argumento de que o segundo 

requerente passou a residir com o primeiro, bem como já alcançou a 

maioridade civil, o que foi comprovado nos autos através da certidão de 

nascimento.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes e, por consequência, tendo a transação efeito 

de sentença, julgo extinto com resolução do mérito o presente processo, 

com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Custas recolhidas.

Oficie-se ao órgão pagador do primeiro requerente a exoneração dos 

alimentos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 93697 Nr: 2749-42.2017.811.0024

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gercino Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA MARIA NEVES 

CANDIDA PAIXAO - OAB:18854/O, FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - 

OAB:17829/O, QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES - OAB:19614/O

 I. ANTE O EXPOSTO, revogo a prisão preventiva de Gercino Aparecido de 

Oliveira e concedo-lhe liberdade provisória, nos termos da fundamentação 

mediante o compromisso de:a)Comparecimento a todos os atos do 

processo dos quais for notificado;b)Manter comportamento social 

adequado;c)Atualizar seu endereço em até 5 dias;d)Não cometer novas 

infrações pens ou nova violência doméstica contra as vítimas do presente 

e;f)Comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, todos sob pena de 

ter sua prisão preventiva decretada, nos termos do § 4. art. 282 do CPP 

(redação dada pela Lei Federal n.º 12.403, de 2011).II. Expeça-se 
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contramandado de prisão, devendo essa ser baixada do BNMP.III. 

Cientifique-se o Ministério Público e as patronas do réu, estas via DJE.IV. 

Cumpra-se expedindo o necessário, intimando-se o indiciado.V. Após, 

translade-se as principais peças do presente ao inquérito respectivo e 

arquive-se com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99515 Nr: 5562-42.2017.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Claret Miguel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE TURCHEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Antes de decidir acerca do pedido de tutela de urgência, intime-se o autor 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia legível do CRLV do último 

exercício, uma vez que o documento apresentado nos autos encontra-se 

ilegível.

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100927 Nr: 6204-15.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gislaine Dias Florentino Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILI DA SILVA MATOSO - 

OAB:19156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do art. 99, §2º do CPC, intime-se o autor, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, trazer aos autos os documentos que comprovem a 

hipossuficiência financeira, quais sejam: cópia de CTPS com a última 

assinatura; cópia de contracheque, cópia da última declaração de imposto 

de renda, sob pena de indeferimento do benefício.

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100960 Nr: 6220-66.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELI DE OLIVEIRA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RCI BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156, 

QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela de urgência, uma vez que 

não comprovada a probabilidade do direito, na forma do art. 300, do 

mesmo diploma legal.Recebo a inicial, uma vez preenchidos os requisitos 

legais.Remetam-se, portanto, os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos dessa comarca para que agende audiência de conciliação, nos 

termos do caput do artigo 334 do Código de Processo Civil. Cite-se e 

intime-se a parte Ré. O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apre¬sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contes¬tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção).Por se tratar de 

processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 

6º do Código de Processo Civil fica vedado o exercício da faculdade 

prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. Defiro as benesses da 

justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101002 Nr: 11-47.2018.811.0024

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Marinho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ORLANDO MURARO SILVA 

- OAB:772

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, emendar a inicial fazendo 

constar no polo passivo o Sr. Tabelião responsável pelas notificações, em 

tese, irregulares, bem como o proprietário arrematante do terreno, vez que 

a possível declaração de nulidade afetará direito de terceiro, para o 

cumprimento do requisito do art. 319, II, do CPC, sob pena de indeferimento 

da exordial.

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 49722 Nr: 1777-48.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idabel Rosa da Silva Corsi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento OU BV Financeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o levantamento dos 

valores depositados judicialmente, conforme constante do acordo de fls. 

131/132, devendo informar os dados bancários, tais como: número do 

banco, agência e conta, bem como CPF/CNPJ do beneficiário, sob pena de 

arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67296 Nr: 2750-32.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pedroza de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto pela parte ré.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74030 Nr: 1930-76.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelica Murta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guiliano Souza Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Levante-se o valor depositado, após, intime-se a exequente, na pessoa de 

seu patrono, para em 15 (quinze) dias, informar se o débito alimentar foi 

integralmente cumprido, e/ou requerer o que entender de direito.

Na sequência, vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87464 Nr: 64-62.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edeval Pereira Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de 

cumprimento de liminar, devendo o depósito da diligência ser realizado por 

meio de Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso - emissão de guias online - diligência - emissão de guia de 

diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o respectivo 

comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 93311 Nr: 2595-24.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO P. PIROZZI REPRESENTAÇÃO 

COMERCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 98660 Nr: 5176-12.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovenil Reis da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:21714/PE

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação (ref. 16).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99256 Nr: 5421-23.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CIC, ACIC, GIIC, AFIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397

 Vistos etc.

I. Cumpra-se a decisão do e. TJMT no que tange à liminar.

II. No tocante ao pedido de redesignação da audiência, tratando-se a data 

de "ponto facultativo" no âmbito do TJMT, conforme certidão retro, deverá 

a mesma ser redesignada, assim, fixo o dia 13 de março de 2018, às 

13h30min para a realização do ato. Intimem-se na forma já determinada.

III. Em relação ao pedido de comunicação ao órgão empregador, OFICIE-SE 

ao Banco do Brasil para cumprir a ordem do Tribunal. Comunique-se 

expedindo o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99755 Nr: 5715-75.2017.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nozor Benejoan Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ALBERTO BARBOSA DA 

SILVA - OAB:13514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de inventário pelo rito de arrolamento ajuizado por Maria do 

Socorro Teixeira, Norma Suely Teixeira Barcellos e seu cônjuge Eder 

Barcellos, em razão do falecimento de Nazor Benejoan Teixeira, conforme 

narrado na inicial.

 A inicial veio acompanhada de cópia dos documentos pessoais da viúva e 

de todos os herdeiros, procuração de todos os autores ao mesmo 

advogado, bem como dos documentos do bem que compõem o acervo do 

espólio.

Relatei o necessário, fundamento e decido.

Analisando a pretensão deduzida, infere-se que a viúva e herdeiros do 

falecido são todos maiores e capazes, havendo ainda consenso quanto à 

partilha.

Ademais, a inicial está instruída de todos os documentos necessários ao 

pleno conhecimento da pretensão, além de atendidas as prescrições do 

art. 660 do CPC.

DIANTE DO EXPOSTO, com supedâneo no art. 659 e art. 665 do CPC, 

homologo, de plano, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a partilha celebrada delineada na inicial dos bens deixados 

por Nazor Benejoan Teixeira.

Por consequência, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC.

Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que presentes os requisitos do art. 

98 do CPC.

Nomeio como inventariante o Sr. Eder Barcellos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Transitada em julgado, expeçam-se, conforme o caso, carta(s) de 

adjudicação, o formal(is) de partilha e/ou alvará(s) solicitado(s), 

observando o que restou consignado na peça inicial, bem como 

intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de 

transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser 

a legislação tributária (art. 662, §2°, CPC).

Cumpridas todas as providências acima, arquivem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100027 Nr: 5845-65.2017.811.0024

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 
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Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIANO SIBIE, Rg: 21643792, 

Filiação: Carmenm Lucia Ribeiro de Sibie e Domingos de Sibie, data de 

nascimento: 26/04/1983, brasileiro(a), natural de Juina-MT, Telefone 

99619-6816. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: I. DIANTE DO EXPOSTO, determino que Marciano Sibie 

submeta-se às seguintes medidas protetivas: (a) proibição de contato e 

aproximação com a ofendida, ou com testemunha dos fatos por qualquer 

meio de comunicação, estabelecendo-se o limite mínimo de 300 (trezentos) 

metros de distância; (b) a proibição de frequentar a casa e o trabalho da 

vítima a fim de preservar a integridade física e psicológica da agredida. I.I. 

Deixo de apreciar as demais medidas protetivas em razão de inexistir 

provas nos autos. II. Atente-se, por derradeiro, que o descumprimento das 

disposições acima transcritas ensejará ao respectivo transgressor em 

PRISÃO PREVENTIVA. III. A ofendida deverá ser notificada dos atos 

processuais relativos ao agressor, sem prejuízo da intimação do 

advogado constituído, nomeado ou do defensor público (art. 21, Lei n. 

11.340/2006). IV. O agressor deverá ser intimado pessoalmente acerca 

das medidas a serem cumpridas, bem como alertado para o fato de que o 

descumprimento de uma ou mais das medidas impostas poderá implicar na 

sua prisão preventiva ou permanência desta, nos termos do artigo 20 da 

referida lei. V. Considerando o que preceitua o artigo 18, inciso III da Lei 

n.º 11.340/2006, cientifique-se o douto representante do Ministério Público, 

possibilitando, assim, a adoção das medidas que denotar pertinentes. VI. 

Atentem-se os Srs. Oficiais de Justiça/servidores quanto às diligências 

legais, de que a ofendida não poderá, em hipótese alguma, entregar 

intimação ou notificação ao indiciado (art. 21, parágrafo único, Lei n.º 

11.340/06). VII. Oficie-se ao Delegado de Polícia Civil comunicante, 

cientificando-lhe do teor da presente decisão. VIII. Cumpridas todas as 

diligências determinadas acima, aguarde-se a chegada do inquérito policial 

e, com a chegada dele, extraia-se cópia das peças principais e junte-as 

ao inquérito. Após, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. IX. 

Intimem-se. X. Cumpra-se com a máxima urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 10 de janeiro de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100028 Nr: 5846-50.2017.811.0024

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIANO SIBIE, Rg: 21643792, 

Filiação: Carmenm Lucia Ribeiro de Sibie e Domingos de Sibie, data de 

nascimento: 26/04/1983, brasileiro(a), natural de Juina-MT, Telefone 

99619-6816. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: I. DIANTE DO EXPOSTO, determino que Marciano Sibie 

submeta-se às seguintes medidas protetivas: (a) proibição de contato e 

aproximação com a ofendida, ou com testemunha dos fatos por qualquer 

meio de comunicação, estabelecendo-se o limite mínimo de 300 (trezentos) 

metros de distância; (b) a proibição de frequentar a casa e o trabalho da 

vítima a fim de preservar a integridade física e psicológica da agredida. I.I. 

Deixo de apreciar as demais medidas protetivas em razão de inexistir 

provas nos autos. II. Atente-se, por derradeiro, que o descumprimento das 

disposições acima transcritas ensejará ao respectivo transgressor em 

PRISÃO PREVENTIVA. III. A ofendida deverá ser notificada dos atos 

processuais relativos ao agressor, sem prejuízo da intimação do 

advogado constituído, nomeado ou do defensor público (art. 21, Lei 

n.11.340/2006). IV. O agressor deverá ser intimado pessoalmente acerca 

das medidas a serem cumpridas, bem como alertado para o fato de que o 

descumprimento de uma ou mais das medidas impostas poderá implicar na 

sua prisão preventiva ou permanência desta, nos termos do artigo 20 da 

referida lei. V. Considerando o que preceitua o artigo 18, inciso III da Lei 

n.º 11.340/2006, cientifique-se o douto representante do Ministério Público, 

possibilitando, assim, a adoção das medidas que denotar pertinentes. VI. 

Atentem-se os Srs. Oficiais de Justiça/servidores quanto às diligências 

legais, de que a ofendida não poderá, em hipótese alguma, entregar 

intimação ou notificação ao indiciado (art. 21, parágrafo único, Lei n.º 

11.340/06). VII. Oficie-se ao Delegado de Polícia Civil comunicante, 

cientificando-lhe do teor da presente decisão. VIII. Cumpridas todas as 

diligências determinadas acima, aguarde-se a chegada do inquérito policial 

e, com a chegada dele, extraia-se cópia das peças principais e junte-as 

ao inquérito. Após, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. IX. 

Intimem-se. X. Cumpra-se com a máxima urgência, servindo a presente 

como mandado.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 10 de janeiro de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100960 Nr: 6220-66.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELI DE OLIVEIRA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RCI BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156, 

QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 04 de abril de 2018, às 14h. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101216 Nr: 115-39.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONOR BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA CAMPOS - OAB:11788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela de urgência, uma vez que 

não comprovada a probabilidade do direito, na forma do art. 300, do 

mesmo diploma legal.Recebo a inicial, uma vez preenchidos os requisitos 

legais. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, por ter a parte autora 

comprovado nos autos a insuficiência de recursos para pagar o valor 

referente às custas processuais, conforme disposto no artigo 98, ‘caput’, 

do Código de Processo Civil. Diante das especificidades da causa e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo de 

marcar a audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da 

ENFAM). Ressalto nesse sentido que a exigência determinada pelo 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 334 de 1071



631240/MG nas demandas relacionadas ao Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) demonstra ser infrutífera a realização da audiência de 

conciliação. Registro, ademais, que no Ofício n° Circular N° 01/2016 

(AGU/PF-MT/DPREV) informou a procuradoria do ente requerido não ter 

interesse na realização do referido ato processual. Cite-se e intime-se a 

parte Ré para contestar o feito no prazo legal. Ressalto que a ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Tratando-se de processo eletrônico, em 

prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do Código de 

Processo Civil fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 35046 Nr: 2917-25.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro Arantes Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAZARO ARANTES VILELA, Cpf: 

00659258153, Rg: 31387. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 719,29 (Setecentos e dezenove reais e vinte e 

nove centavos), no prazo de 05, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDGAR JOSE DE 

OLIVEIRA, digitei.

Chapada dos Guimarães, 04 de dezembro de 2017

EDGAR JOSE DE OLIVEIRA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100714 Nr: 6124-51.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR NUNES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.I. Recebo a inicial.II. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à 

parte autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC/2015.III. No que 

tange ao pedido de tutela de urgência, são necessários para sua 

concessão, conforme art. 300 do CPC/2015, os seguintes requisitos: 1) 

probabilidade do direito; 2) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo.Com efeito, considerando os elementos de cognição 

existentes nos presentes autos, contata-se que a parte autora não 

conseguiu demonstrar, prima facie, a probabilidade de seu direito, pois, in 

casu, infere-se imprescindível a realização de perícia médica para 

aferição da(s) moléstia(s) e da(s) limitação(ões) dela(s) decorrente(s).De 

outra feita, em relação à qualidade de segurado e carência, é 

imprescindível que a prova testemunhal corrobore a documentação 

existente nos autos no sentido de demonstrar o implemento de tais 

requisitos.Desta feita, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de 

urgência.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 36773 Nr: 3471-57.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izabel Dolores Bueno Tozato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IZABEL DOLORES BUENO TOZATO. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 503,14 (Quinhentos e tres reais e quatorze 

centavos), no prazo de 05, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, sem prejuízo 

das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDGAR JOSE DE 

OLIVEIRA, digitei.

Chapada dos Guimarães, 01 de dezembro de 2017

EDGAR JOSE DE OLIVEIRA

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 40578 Nr: 2913-17.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ideval Jose Sardinha e Outra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Klasner - OAB:16142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IDEVAL JOSE SARDINHA E OUTRA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 504,07 (Quinhentos e quatro reais e sete 

centavos), no prazo de 05, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, sem prejuízo 

das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDGAR JOSE DE 

OLIVEIRA, digitei.

Chapada dos Guimarães, 05 de dezembro de 2017

EDGAR JOSE DE OLIVEIRA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100670 Nr: 6097-68.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amadeu Borges Domingues, Marco Borges Domingos, 

Nelson Borges Domingues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Vieira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claudia Salgado de 

Macedo Curvo - OAB:14511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I. Analisando os autos, verifica-se que foram recolhidos tão somente os 

valores referentes às custas judiciais, deixando os autores de pagarem 

os valores correspondentes à taxa judiciária.
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 II. Dessa maneira, nos termos do que dispõe o art. 456, caput, da CNGC 

Judicial, INTIMEM-SE os autores, por meio do advogado constituído, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovam o recolhimentos dos 

aludidos valores, sob pena de indeferimento da inicial.

 III. Certifique-se eventual silêncio.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100685 Nr: 6103-75.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gislaine Dias Florentino Ferreira, Interior 

Empreendimentos Imobiliarios e Construções LTDA, Município de Chapada 

dos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILI DA SILVA MATOSO - 

OAB:19156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Da análise da inicial e dos documentos que a acompanham, verifica-se 

que a parte autora veiculou pedido de concessão de justiça gratuita. 

Todavia, ao menos com base nos parcos elementos que compõem o feito, 

não é crível que não tenha condições de arcar com as custas 

processuais, uma vez que possui nesta cidade dois (2) imóveis urbanos, 

desde a data de 5.12.2001. Donde se extrai que foram adquiridos apenas 

a título de investimento imobiliário.

 Assim sendo, deve ser oportunizada ao requerente a possibilidade de 

demonstrar a sua hipossuficiência.

CONCLUSÃO.

I. Desta forma, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, DETERMINO que a parte 

autora comprove nos autos a insuficiência de recursos, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita.

 II. Decorrido o prazo, tragam os autos conclusos.

 III. Certifique-se eventual silêncio.

 IV. Expeça-se o necessário.

 V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 31729 Nr: 1123-66.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celina Gomes de Moraes-ME, Espólio de Celina 

Gomes de Moraes, Nilton Bueno de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA CAMPOS - OAB:11788, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar a parte apelada via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, juntada 

ás fls. 70/71, nos termos do art. 1010, § 1.º do NCPC. Após, remeto os 

autos à expedição de documentos, para remessa do mesmo ao Tribunal 

de Justiça, nos termos do art. 1.010 § 3.º.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 36544 Nr: 3273-20.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorvalino Guides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DORVALINO GUIDES, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 503,14 (Quinhentos e tres reais e quatorze 

centavos), no prazo de 05, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, sem prejuízo 

das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDGAR JOSE DE 

OLIVEIRA, digitei.

Chapada dos Guimarães, 04 de dezembro de 2017

EDGAR JOSE DE OLIVEIRA

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 37033 Nr: 2154-87.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ESTADO DE MATO GROSSO, CNPJ: 

03507415000144, Inscrição Estadual: 13.020.425-0. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.501,46 (Um mil e quinhentos e um reais e 

quarenta e seis centavos), no prazo de 05, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDGAR JOSE DE 

OLIVEIRA, digitei.

Chapada dos Guimarães, 04 de dezembro de 2017

EDGAR JOSE DE OLIVEIRA

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 40905 Nr: 2703-63.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celio J. Furio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CELIO J. FURIO, Cpf: 31403450110, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 504,07 (Quinhentos e quatro reais e sete 

centavos), no prazo de 05, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, sem prejuízo 

das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDGAR JOSE DE 

OLIVEIRA, digitei.

Chapada dos Guimarães, 05 de dezembro de 2017

EDGAR JOSE DE OLIVEIRA

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 41991 Nr: 168-30.2012.811.0024

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, FIPdA, TNPdAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AMARILDO MOREIRA DA SILVA, Cpf: 

43238270168, Rg: 0701 920-3, Filiação: Armando Moreira da Silva e 

Adevail Santana Moreira, data de nascimento: 23/10/1967, brasileiro(a), 

natural de Chapada dos Guimarães-MT, solteiro(a), pedreiro, Telefone 

(65)9206 8132. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 503,14 (Quinhentos e tres reais e quatorze 

centavos), no prazo de 05, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, sem prejuízo 

das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDGAR JOSE DE 

OLIVEIRA, digitei.

Chapada dos Guimarães, 01 de dezembro de 2017

EDGAR JOSE DE OLIVEIRA

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 41991 Nr: 168-30.2012.811.0024

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, FIPdA, TNPdAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AMARILDO MOREIRA DA SILVA, Cpf: 

43238270168, Rg: 0701 920-3, Filiação: Armando Moreira da Silva e 

Adevail Santana Moreira, data de nascimento: 23/10/1967, brasileiro(a), 

natural de Chapada dos Guimarães-MT, solteiro(a), pedreiro, Telefone 

(65)9206 8132. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 503,14 (Quinhentos e tres reais e quatorze 

centavos), no prazo de 5, contados da expiração do prazo do deste edital, 

sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual 

para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, sem prejuízo das 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDGAR JOSE DE 

OLIVEIRA, digitei.

Chapada dos Guimarães, 01 de dezembro de 2017

EDGAR JOSE DE OLIVEIRA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 45794 Nr: 1903-98.2012.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete Rodrigues Bertollo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar a parte Executada via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, fornecer os dados bancários da Requerida, para efetuar a 

transferência do valor, conforme decisão de fl. 38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56057 Nr: 205-23.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito José Moreira Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Omni S/A Crédito Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Divaneide dos Santos Berto de 

Brito - OAB:9614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laura Carla Caselli Pacheco 

Figueiredo - OAB:16.814

 Senhor(a): Benedito José Moreira Paixão

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de Requerente, 

nos termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho 

ao final transcrito, ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta carta, para Efetuar o pagamento da importância de R$ 

548,35 (quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco e dois 

centavos) referente a taxa judiciária e R$ 548,35 (quatrocentos e 

quarenta e oito reais e trinta e cinco e dois centavos) referente a custas 

processuais TOTAL = 1.096,70, conforme decisão nos autos.. 

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Processo em ordem.I. 

Aguarde-se o decurso do prazo concedido e, após, certifique-se a 

tempestividade da manifestação da parte, impulsionando-se os autos ao 

departamento adequando para a regular tramitação do processo.II. 

Cumpra-se. Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, parágrafo 5º da 

CNGC/TJMT.

Atenciosamente,

Edgar Jose de Oliveira Central de Mandados Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 40209 Nr: 3450-13.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Peter Zeilhofer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PETER ZEILHOFER, Cpf: 69682143187, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 503,14 (Quinhentos e tres reais e quatorze 

centavos), no prazo de 05, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDGAR JOSE DE 

OLIVEIRA, digitei.

Chapada dos Guimarães, 01 de dezembro de 2017

EDGAR JOSE DE OLIVEIRA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 62577 Nr: 2398-11.2013.811.0024

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 337 de 1071



 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atail Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Proença - OAB:15440, 

FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar a parte apelada via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, juntada 

ás fls. 109/113, nos termos do art. 1010, § 1.º do NCPC. Após, remeto os 

autos à expedição de documentos, para remessa do mesmo ao Tribunal 

de Justiça, nos termos do art. 1.010 § 3.º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65052 Nr: 1016-46.2014.811.0024

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Bianchi Linhares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Planalto da Serra, Tatiany de 

Almeida Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luiz Siqueira Farias - 

OAB:8145-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, NAYARA LORAYNE ROSA LIMA - OAB:21990/O

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-GCI, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

565,77 (quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos), a 

que foi condenada nos termos da respeitável Sentença de fls. 33. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e 

setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)para recolhimentos de 

custas e R$ 188,92 (cento e oitenta e oito reais e nove e dois centavos 

)para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que podeserá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, CPF do pagante. 

Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o 

valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do 

Forum Competente aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 37661 Nr: 46-51.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andréia Bento Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelsen Eustáquio da Silva - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar a advogada da parte Requerente via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias apresentar impugnação à contestação juntada 

às fls. 147/150.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100786 Nr: 6150-49.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LENIRA DO CARMO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Recebo a inicial.

II. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com 

base no artigo 98 do CPC/2015.

III. Observe-se a prioridade de tramitação do feito, anotando-se o 

necessário no sistema Apolo neste sentido, já que a parte autora se 

enquadra na hipótese no art. 1.048, I, do CPC.

IV No que tange ao pedido de tutela de urgência, são necessários para 

sua concessão, conforme art. 300 do CPC/2015, os seguintes requisitos: 

1) probabilidade do direito; 2) e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo.

Com efeito, considerando os elementos de cognição existentes nos 

presentes autos, constata-se que não se faz presente, prima facie, a 

probabilidade do direito invocado, pois, in casu, infere-se imprescindível 

que a prova testemunhal complemente a documentação existente nos 

autos no sentido de comprovar o implemento de todos os requisitos legais 

necessários à concessão do benefício almejado.

Desta feita, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência.

V. Tendo em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no qual 

a Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra expressamente, em 

nome das entidades que representa, que não possui interesse na 

composição consensual por meio da audiência de que trata o art. 334 do 

CPC/2015, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação.

VI. Cite-se a parte requerida para contestar a ação no prazo de 30 dias 

(arts. 183, 335 e seguintes do CPC).

VII. Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação no 

prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 CPC).

VIII. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 98217 Nr: 4994-26.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odynilza Araujo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Panzarini - OAB:10426

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de prisão domiciliar, veiculado pela acusada Odynilza, 

sob o argumento de que necessita de tratamento médico.

Analisando os autos, constata-se que não há nos autos qualquer 

lelemento apto a indicar que, na unidade prisional, não tem sido 

dispensada a atenção médica necessária ao quadro de saúde da 

custodiada ou que tem sido negada a sua escolta para tratamento 

hospitalar.

Desta feita, por vislumbrar a permanência dos requisitos ensejadores da 

custódia cautelar, INDEFIRO o pedido protocolado no dia 14.12.2017 e 

MANTENHO a prisão preventiva da ré.

Todavia, determino que seja expedido ofício a SIGEPEN para que diligencie 

o necessário para viabilizar o atendimento médico necessário ao quadro 

clínico da ré, inclusive, se necessário, com a sua escolta para atendimento 

hospitalar.

Após a expedição de ofício e da intimação das partes acerca desta 

decisão e retornem os autos conclusos para prolação de sentença.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 97244 Nr: 4560-37.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROBR-MT Comercial Industrial e Representações - 

EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATRINXA TRANSPORTES E SERVIÇOS 

AGRICOLAS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIANE IZUMMY 

TAMAYOCE - OAB:OAB MT 19.950, MARCELO FARIAS SANTOS DE 
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ALMEIDA - OAB:OAB/MT 15.250-A

 Vistos, etc.

I. Reconheço a idoneidade da caução representada pelo imóvel descrito 

na matrícula nº 11.075 do Cartório de Registro de Imóveis deste Município.

Todavia, em face da enorme discrepância entre o valor da venda ao Sr. 

Mauro Antônio Sacioto (R$ 70.000,00) e o valor da aquisição efetivada 

pela Sr.ª Maria Amélia de Assis Alves (R$ 150.000,00), à mingua de 

maiores elementos acerca do real valor do imóvel, a caução será aceita 

pelo valor oficialmente anotado na matrícula, qual seja, R$ 70.000,00 

(setenta mil reais), o que é suficiente, em princípio, para caucionar o juízo.

II. Entretanto, não se pode ignorar a alegação de que o imóvel foi vendido 

para pessoa física, diversa da pessoa jurídica requerente, por cautela e a 

fim de evitar futuras alegações de nulidade, a expedição de ofício ao 

cartório de protesto, ficará condicionada à apresentação de termo de 

anuência firmado pela adquirente Sr.ª Maria Amélia de Assis Alves, com 

firma reconhecida.

III. Com aporte do termo de anuência referido no item anterior, lavre-se o 

termo de caução que deverá ser assinado por ambos os anuentes (Mauro 

Antônio e Maria Amélia), no prazo de 15 (quinze) dias, e encaminhado ao 

Cartório de Registro de Imóveis deste Município para averbação na 

Matrícula nº 11.075 (art. 167, II, 8, Lei nº 6.015/73).

IV. Exclusivamente após o cumprimento da determinação consignada no 

item anterior, expeça-se ofício ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá, com cópia 

do instrumento de protesto anexo à petição protocolada no dia 7.12.2017, 

determinando a suspensão dos seus efeitos.

V. Por fim, no tocante a contestação, proceda-se conforme já determinado 

na decisão datada de 8.11.2017.

VI. Expeça-se o necessário.

VII, Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 98217 Nr: 4994-26.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odynilza Araujo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Panzarini - OAB:10426

 Ante o exposto, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo parcialmente procedente a 

denúncia, para condenar ODYNILZA ARAÚJO DOS SANTOS, devidamente 

qualificada nos autos, pela prática do crime do artigo 155, §4º, IV, do 

Código Penal, de modo que passo a dosar a pena a ser aplicada, em 

estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Diploma Penal.(...) 

.Por fim, não havendo causas de aumento ou diminuição da pena, 

mantenha a pena definitiva em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão 

e 11 (onze) dias-multa.Do regime de cumprimento.Em atenção ao artigo 

387, §2º do CPP, para o fim de influir na aplicação de seu regime inicial de 

cumprimento de pena, observo que não há necessidade em detrair o 

tempo de prisão provisória da pena aplicada, uma vez que não haverá 

alteração do regime.Assim, em conformidade com o artigo 33, §2º, “b”, do 

Código Penal, aliado à reincidência e maus antecedentes, já que o quantum 

da pena não autoriza a adoção de regime mais gravoso, consoante 

disposto no artigo 35 do Código Penal, fixo como regime inicial de 

cumprimento de pena, o semiaberto sem a possibilidade de aplicação das 

benesses dos artigos 44 e 77 do mesmo diploma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100541 Nr: 6071-70.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILCE LUIZA NAZARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.I. Recebo a inicial.II. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à 

parte autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC/2015.III. No que 

tange ao pedido de tutela de urgência, são necessários para sua 

concessão, conforme art. 300 do CPC/2015, os seguintes requisitos: 1) 

probabilidade do direito; 2) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo.Com efeito, não se constata, em princípio, a probabilidade do 

direito invocado, uma vez que as provas atreladas à inicial não 

demonstram que a parte autora preenche os requisitos da deficiência e da 

hipossuficiência socioeconômica, na exata dicção do art. 20, §§ 2° e 3°, 

da Lei n° 8.742/93, com redação conferida pela Lei nº 12.435, de 

2011.Desta feita, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100635 Nr: 6083-84.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 15 de março de 2018, às 15h. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 89792 Nr: 1052-83.2017.811.0024

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E 

AGROPECUÁRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Indusval S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Ricardo Passos de 

Souza - OAB:165.202-A/SP, EVERSON GOMES DOS SANTOS - 

OAB:40483, Ralph Melles Sticca - OAB:236.471/SP

 Certifico e dou fé que, conforme petição juntada no dia 11/12/2017 pela 

parte requerente, informa não haver interesse na realização de audiência 

de conciliação, solicitando a designação da audiência de instrução e 

julgamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99982 Nr: 5821-37.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fátima da Silva Khalaf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos, a fim de intimar a parte Requerente via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar quanto contestação juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100914 Nr: 6199-90.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANDERSON JORGE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 BANCO PAN S/A ajuizou ação de busca e apreensão com pedido de 

liminar contra LUANDERSON JORGE DE ARRUDA, objetivando a constrição 

do veículo descrito na exordial, alegando a inadimplência parte requerida.
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 Com a inicial vieram os documentos que a parte autora entendeu 

pertinentes.

É o breve relatório.

DECIDO.

Sobre a matéria, o artigo 2°, §2° do Decreto-Lei n° 911/69 dispõe o 

seguinte:

“Art. 2°. (...) § 2° A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 

2014)”

In casu, verifica-se o pedido liminar realmente merece acolhida, porquanto 

os documentos dos autos comprovam que a dívida está vencida e que a 

parte requerida foi formalmente constituída em mora.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e estando suficientemente comprovada a mora da parte 

devedora/requerida, DEFIRO a liminar de busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, descrito na peça vestibular, a ser depositado nas 

mãos de representante legal da parte requerente mediante autorização 

nos autos.

Após o cumprimento da medida liminar, proceda-se à citação da parte 

requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias após executada a liminar, 

efetuar o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o 

bem lhe será restituído livre de ônus (art. 2°, §3° e art. 3°, §2°, do 

Decreto-Lei n° 911/69).

Consigne-se, que o prazo para o devedor fiduciante, querendo, 

apresentar resposta, é de 15 dias da execução da liminar e que esta 

poderá ser apresentada mesmo que tenha efetuado o pagamento do 

débito na sua integralidade (art. 3°, §§3° e 4° do Decreto-Lei 911/69, com 

redação dada pela Lei nº 10.931/2004).

Desde já, DEFIRO reforço policial, caso seja necessário.

 Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100933 Nr: 6209-37.2017.811.0024

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurelio Evangelista Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375

 ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, 

nos termos da fundamentação, com fundamento no art. 312 do CPP, vez 

que presente a necessidade de resguardar a garantia da ordem 

pública.Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.Após, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100979 Nr: 6232-80.2017.811.0024

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janice Correa A. de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oficio de Registro de Imóveis do Cartório do 1º 

Ofício de Chapada dos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDAO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa maneira, intime-se a parte autora, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial no sentido de regularizar o polo passivo da 

demanda, devendo na oportunidade e apresentar substratos documentais 

que demonstre sua legitimidade ativa e seu interesse processual, nos 

termos acima expostos, sob pena de indeferimento da inicial. Certifique-se 

eventual silêncio. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100988 Nr: 1-03.2018.811.0024

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. O STF reconheceu a necessidade de prévio requerimento 

administrativo, a fim de que seja configurado o interesse de agir em ação 

judicial contra o INSS visando a obtenção de benefício previdenciário 

(Recurso Extraordinário 631.240-MG).

 Consta no referido acórdão:

 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas.” (STF, Tribunal Pleno, RE 631240/MG, relator Ministro 

Roberto Barroso, julgamento em 3/9/2014 – sem grifo no original)

II. Assim, da análise da inicial e dos documentos que a acompanham, 

verifica-se não ter a autora postulado administrativamente, a concessão 

do benefício pretendido.

III. Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente nos autos cópia do 

indeferimento administrativo, nos termos do art. 321, parágrafo único, do 

CPC, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse processual.

IV. Certifique-se eventual silêncio.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101085 Nr: 52-14.2018.811.0024

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 15 de março de 2018, às 16h. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101111 Nr: 59-06.2018.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia de Arrendamento Mercantil RCI Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavia Cintra Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GONÇALVES OLIVEIRI 

- OAB:11703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Intime-se a parte requerente, por intermédio de seu advogado, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto à eventual litispendência 

da presente demanda com a de n° 6151-34.2017.811.0024 (cód. 100788), 

uma vez que ambas as ações possuem as mesmas partes e pedidos.

 II. Certifique-se eventual silêncio.

 III. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 55751 Nr: 126-44.2013.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otilia Domingues Pontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar a parte requerente via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, providenciar o pagamento, referente ao preparo para o 

cumprimento da carta precatória de citação expedida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 58014 Nr: 668-62.2013.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Antonio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, impulsiono os 

autos a fim de intimar a parte requerente via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, providenciar o pagamento, referente ao preparo para o 

cumprimento da carta precatória de citação expedida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 71474 Nr: 881-97.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES RODRIGUES GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA MINUSA AGROPASTORIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOADIR BUENO PACHECO - 

OAB:13588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Pinto Biancardini - 

OAB:OAB/MT 5.009

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 22 de março de 2018, às 16h. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 81822 Nr: 1836-94.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MC - HOTELARIA E TURISMO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECM PEQ EMPR. MICRIEMPRESARIOS, 

MICROEMPREENDEDORES DA BAIXADA CUIABANA - SICOB 

INTEGRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADSON SOUZA NOBRE - 

OAB:15308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 22 de março de 2018, às 15h. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 85268 Nr: 3461-66.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brizida Florência da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS à concessão e ao pagamento do 

benefício previdenciário de pensão por morte para dependente de 

segurado especial à autora, Brízida Florêncio da Silva, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, inclusive com abono anual (13º salário), desde a data de 

entrada do pedido administrativo em 8.3.2016. Por conseguinte, julgo 

extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC/2015.(...).Condeno o INSS em honorários advocatícios que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo de condená-lo 

nas custas processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93. 

Considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário (art. 100, 

§1° da CF/88), independentemente do trânsito em julgado desta sentença, 

intime-se a autarquia demandada para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

proceda à implantação do benefício em favor da parte autora. Para tanto, 

deverá ser expedida intimação específica dirigida a APS-ADJ de Cuiabá 

(Avenida Getúlio Vargas, n° 553, esquina Batista das Neves, Centro Norte, 

Cuiabá-MT, CEP 78.005-905), devendo a secretaria deste juízo proceder 

conforme disposto no item 2.6.5 da CNGC.Para fins do item 6.17.1.1 da 

CNGC, segue tópico síntese da sentença:I. Nome do beneficiário: Brízida 

Florêncio da SilvaII. Benefício concedido: pensão por morte à dependente 

de segurado especialIII. Renda mensal do benefício: um salário mínimoIV. 

Data de início do benefício (DIB): a partir da data do requerimento 

administrativo (8.3.2016).Publicada em audiência. Registre-se. Os 

presentes saem intimados.Em caso de interposição de apelação, 

observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e não 

havendo pedido execução no prazo de 15 dias, arquivem-se.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 97244 Nr: 4560-37.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROBR-MT Comercial Industrial e Representações - 

EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATRINXA TRANSPORTES E SERVIÇOS 

AGRICOLAS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIANE IZUMMY 

TAMAYOCE - OAB:OAB MT 19.950, MARCELO FARIAS SANTOS DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 15.250-A

 Certifico em cumprimento das determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar o advogado da parte requerente via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar impugnação à contestação juntada 

aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99312 Nr: 5451-58.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rander Rodrigues Farias, Leidiane Teixeira Campos 

Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezio José Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12819
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 05 de abril de 2018, às 13h. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100166 Nr: 5903-68.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilene Martins Barbosa Albernaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Chapada dos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - 

OAB:19646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Diante do exposto, com fundamento no art. 64, §1°, do CPC/2015, art. 2° 

da Lei n° 12.153/09 e na Resolução n° 04/2014-TP (anexa a esta decisão), 

DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo e DECLINO, ‘ex officio’, da 

competência do Juízo da 2ª Vara desta Comarca para processamento 

desta ação, determinando a redistribuição desta demanda perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Chapada dos 

Guimarães. Proceda-se à imediata redistribuição da ação na forma da 

Resolução n° 04/2014-TP e às baixas e anotações necessárias na 

distribuição do sistema Apolo.Intime-se a parte autora.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100788 Nr: 6151-34.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia de Arrendamento Mercantil RCI Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavia Cintra Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GONÇALVES OLIVEIRI 

- OAB:11703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se não ter sido 

juntado contrato de financiamento celebrado entre as partes, mas, sim, 

cédula de crédito bancário subscrita por REINALDO LIMA SILVA, pessoa 

estranha à lide.

 II. Dessa maneira, intime-se a parte requerente, por intermédio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos cópia 

do contrato de financiamento, sob pena de extinção do feito.

 III. Certifique-se eventual silêncio.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100810 Nr: 6157-41.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OROCINDO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO (PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DO 

BAIRRO BELA VISTA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 22 de março de 2018, às 16h30min. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101010 Nr: 14-02.2018.811.0024

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NdS, ILCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO RAMIRES FONSECA - 

OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Recebo a inicial. II. No que tange ao pedido de tutela de 

urgência, são necessários para sua concessão, conforme art. 300 do 

CPC/2015, os seguintes requisitos: 1) probabilidade do direito e 2) o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, analisando o 

feito, verifica-se que a parte autora apenas alega mudança no quadro de 

‘necessidade/possibilidade’, não trazendo elementos, ainda que mínimos, a 

demonstrar alteração da situação financeira do demandado e, por sua 

vez, aumento de suas necessidades. Por tais considerações, verifica-se 

não haver, por ora, probabilidade do direito alegado, nem comprovação do 

perigo de dano ou risco de resultado inútil ao processo, devendo, 

portanto, nesta quadra de cognição, ser mantido o valor previamente 

estabelecido em acordo celebrado entre as partes. Razão pela qual 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101094 Nr: 54-81.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GONCALO DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Empresa de Energia Elétrica S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 22 de março de 2018, às 13h. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101217 Nr: 116-24.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONE SANTANA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA CAMPOS - OAB:11788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Recebo a inicial.

II. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à parte autora, o que faço com 

base no artigo 98 do CPC/2015.

III. No que tange ao pedido de tutela de urgência, são necessários para 

sua concessão, conforme art. 300 do CPC/2015, os seguintes requisitos: 

1) probabilidade do direito; 2) e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo.

Com efeito, considerando os elementos de cognição existentes nos 

presentes autos, constata-se que não se faz presente, prima facie, a 

probabilidade do direito invocado, pois, in casu, infere-se imprescindível 

que a prova testemunhal complemente a documentação existente nos 

autos no sentido de comprovar o implemento de todos os requisitos legais 

necessários à concessão do benefício almejado.

Desta feita, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência.

IV. Tendo em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no 

qual a Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra expressamente, 
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em nome das entidades que representa, que não possui interesse na 

composição consensual por meio da audiência de que trata o art. 334 do 

CPC/2015, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação.

V. Cite-se a parte requerida para contestar a ação no prazo de 30 dias 

(arts. 183, 335 e seguintes do CPC).

VI. Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação no 

prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 CPC).

VII. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010170-49.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ILDETE MIRANDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAIKI VEICULOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA FRATA DOS SANTOS OAB - MT0013675A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da decisão prolatada nos autos ID 

9903162. Chapada dos Guimarães-MT, 19 de dezembro de 2017. Luciana 

Marques Gobbi Rozin- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-30.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMES SOCIEDADE COMERCIAL IMPORTADORA HERMES S.A. 

(REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente da Audiência de Conciliação 

designada para 02/02/2018 Hora: 14:00 , Neste Juizado Especial, devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 19 de dezembro de 2017. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-77.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovida da sentença prolatada nos 

autos ID 10175568 , para, querendo,apresentar recurso no prazo legal, 

bem como para contrarrazoar o Recurso Inominado interposto pela parte 

Promovente. Chapada dos Guimarães-MT, 19 de dezembro de 2017. 

Luciana Marques Gobbi Rozin- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-70.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOELI DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

Promovente, e requereu a assistência judiciária gratuita. Dessa forma, por 

economia e celeridade processual, intimo a parte contrária para que, 

querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do 

artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. Chapada dos Guimarães-MT, 19 de 

dezembro de 2017. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de 

Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-07.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PONCE DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovida da sentença prolatada nos 

autos ID 10152123, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal, 

bem como para contrarrazoar o Recurso Inominado interposto pela parte 

Promovente. Chapada dos Guimarães-MT, 19 de dezembro de 2017. 

Luciana Marques Gobbi Rozin- Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000625-06.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR MEDEIROS GUEDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para apresentar impugnação 

à contestação no prazo de 5 dias. Chapada dos Guimarães-MT, 

20/12/2017. Luciana Marques Gobbi Rozin- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010465-52.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT0007635A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO DO NASCIMENTO COSTA OAB - MS0013707A 

(ADVOGADO)

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS. 

Certifico que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela 

parte Promovida, devidamente preparada. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95. Chapada dos Guimarães-MT, 20 de dezembro de 

2017. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN-Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-22.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI PAES DE OLIVEIRA ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS. 
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Certifico que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela 

parte Promovida, devidamente preparada. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95. Chapada dos Guimarães-MT, 20 de dezembro de 

2017. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-57.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS. 

Certifico que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela 

parte Promovente, e requereu a assistência judiciária gratuita. Dessa 

forma, por economia e celeridade processual, intimo a parte contrária para 

que, querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos 

termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. Chapada dos Guimarães-MT, 20 

de dezembro de 2017. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-74.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANNY MAYARA NEVES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS. 

Certifico que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela 

parte Promovente, e requereu a assistência judiciária gratuita. Dessa 

forma, por economia e celeridade processual, intimo a parte contrária para 

que, querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos 

termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. Chapada dos Guimarães-MT, 20 

de dezembro de 2017. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010447-31.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCI FERNANDES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BILINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

EDSON BARROS BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT0011866A (ADVOGADO)

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS. 

Certifico que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela 

parte Promovente, e requereu a assistência judiciária gratuita. Dessa 

forma, por economia e celeridade processual, intimo a parte contrária para 

que, querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos 

termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. Chapada dos Guimarães-MT, 20 

de dezembro de 2017. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-02.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS. 

Certifico que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela 

parte Promovida, devidamente. Dessa forma, por economia e celeridade 

processual, intimo a parte contrária para que, querendo, apresente 

contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 

9.099/95. Chapada dos Guimarães-MT, 22 de dezembro de 2017.LUCIANA 

MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-12.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA REI DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS. 

Certifico que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela 

parte Promovente, e requereu a assistência judiciária gratuita. Dessa 

forma, por economia e celeridade processual, intimo a parte contrária para 

que, querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos 

termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. Chapada dos Guimarães-MT, 22 

de dezembro de 2017.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010168-45.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EVERALDO CORREA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS. 

Certifico que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela 

parte Promovente, e requereu a assistência judiciária gratuita. Dessa 

forma, por economia e celeridade processual, intimo a parte contrária para 

que, querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos 

termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 22 

de dezembro de 2017. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-35.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE ARISTACIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS. 

Certifico que os Recursos Inominados foram protocolados 

tempestivamente pela parte Promovente que requereu assistência 

judiciária gratuita e Promovida devidamente preparada . Dessa forma, por 

economia e celeridade processual, intimo as partes para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 22 de dezembro de 

2017.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-28.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OTTO GABRIEL LECHNER CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI APARECIDA DA COSTA OAB - MT20930-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS. 

Certifico que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela 

parte Promovente, e requereu a assistência judiciária gratuita. Dessa 

forma, por economia e celeridade processual, intimo a parte contrária para 

que, querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos 

termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 22 

de dezembro de 2017.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010280-19.2012.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKLEINE BEZERRA OAB - MT0003637 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT0005237A (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES OAB - MT0004834A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS. 

Certifico que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela 

parte Promovida e devidamente preparada. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 22 de dezembro de 

2017.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-15.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA OAB - MT0009813A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

Promovida devidamente preparada. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 22 de dezembro de 

2017.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-64.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IRENO REIS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

Promovente e juntou declaração de hipossuficiência requerendo a 

assistência judiciária gratuita. Dessa forma, por economia e celeridade 

processual, intimo a parte contrária para que, querendo, apresente 

contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 

9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 22 de dezembro de 2017.LUCIANA 

MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010502-79.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DOS SANTOS PRIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE AMORIM DE ALMEIDA OAB - MT10732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

Promovida devidamente preparada. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 22 de dezembro de 

2017.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010299-83.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO DA SILVA PONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se manifestar acerca 

da Impugnação ao Cumprimento de Sentença no prazo de 15 (quinze) 

dias. Chapada dos Guimarães-MT, 22 de dezembro de 2017. Luciana 

Marques Gobbi Rozin- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010775-29.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TRES IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LIMITADA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN ANTONIO DA COSTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca do resultado negativo da penhora on line 

(Bacenjud) nas contas do executado, conforme extrato juntado aos autos, 

nos termos do despacho ID 10165144/10219971. Chapada dos 

Guimarães-MT, 22 de dezembro de 2017. LUCIANA MARQUES GOBBI 

Gestor de Secretaria
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010592-58.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0015244A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca do resultado negativo da penhora on line 

(Bacenjud) nas contas do executado, conforme extrato juntado aos autos, 

nos termos do despacho ID 10167022/10220008. Chapada dos 

Guimarães-MT, 22 de dezembro de 2017. LUCIANA MARQUES GOBBI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-96.2012.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE DE CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MATTOS BATISTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010055-96.2012.8.11.0024; Valor causa: 

R$ 4.165,21; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Exequente: MARGARETE DE CASTRO 

Endereço: Rua dos Jurunas, n 184, Bairro: Aldeia Velha , Chapada dos 

Guimarães, Cep: 78195-000. Parte Executada: THIAGO MATTOS BATISTA 

CHAPADA DOS GUIMARÃES, 22 de dezembro de 2017. Senhor(a): 

Exequente: MARGARETE DE CASTRO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de EXEQUENTE, do inteiro da decisão e da penhora 

online negativa, cujas cópias seguem anexas, do processo acima indicado 

para manifestar requerendo o que de direito. Decisão Transcorrido o 

prazo para pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o 

dinheiro figura como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à 

penhora (artigo 835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a 

permissão expressa no artigo 854 do Código de Processo Civil para a 

realização da penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua indisponibilidade, 

procedo penhora online requerida por MARGARETE DE CASTRO no 

montante de R$ 3.300,00, no CNPJ/CPF de THIAGO MATTOS BATISTA , 

sob o nº 997.032.111-00. Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na 

forma do artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no 

prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: 

(...) “I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os 

autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, 

junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de 

Penhora e intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) 

dias. Caso reste infrutífera a penhora, intime-se o autor para se manifestar 

a respeito, no mesmo prazo acima fixado, sob pena de extinção. 

Observação: Copia Anexa. Atenciosamente, LUCIANA MARQUES GOBBI 

ROZIN Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 - TELEFONE: (65) 33011236

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000805-85.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM AMARO DE JESUS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0009943A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/02/2018 Hora: 13:15 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 23 de dezembro de 2017. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-43.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO ESTANCIA DO JAMACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS. 

Certifico que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela 

parte promovida, devidamente preparada. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010441-87.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

FRANKSNELIO NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

(REQUERIDO)

LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente da sentença prolatada nos 

autos ID 10134192, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. 

Chapada dos Guimarães-MT, 8 de janeiro de 2018. Madalena de Moraes 

Savassa Neves- Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000166-67.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERCHAGUI - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER TERESA DEUNER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES CARTA DE INTIMAÇÃO 

- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Dados do Processo: Processo: 

1000166-67.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 4.340,78; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Parte Promovente: 

COOPERCHAGUI - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES Parte Promovida: ESTER TERESA DEUNER Endereço: Rua 

Penhasco, 1300, BOM CLIMA, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 CHAPADA GUIMARÃES, 08 de janeiro de 2018. Senhor 

Executado: EXECUTADO: ESTER TERESA DEUNER , Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de PARTE PROMOVIDA, para que, na 

forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 

(quinze) dias, PAGUE o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver, ficando advertida 

de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento (10%), nos termos do despacho, abaixo 

transcrito ou cuja cópia segue anexa. Despacho/Decisão: Copia Anexa. 
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Valor do débito: R$ R$ 4.340,78 Atenciosamente, Madalena de Moraes 

Savassa Neves Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA GUIMARÃES - 

MT - CEP: 78195-000 - TELEFONE: (65) 33011236

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-33.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NATALY SOUZA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte exequente da Audiência de Conciliação 

designada para 05/02/2018 Hora: 13:00 , devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 8 de janeiro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-80.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA FRANCISCA AZEVEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados da parte promovente da Audiência de 

Conciliação designada para 26/01/2018 Hora: 15:00 , devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 8 de janeiro de 2018. Madalena de Morais Savassa Neves 

- Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010033-67.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HUGNEY BENTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON VANDERLEI GEISS OAB - MT16818/O (ADVOGADO)

STEFANIE ROSA GOMES GEISS OAB - MT0012189A-N (ADVOGADO)

EMERSON DA SILVA MARQUES OAB - MT0016877A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da sentença prolatada nos autos 

ID 9902250, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. Chapada 

dos Guimarães-MT, 9 de janeiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa 

Neves- Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010141-28.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO VOOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO)

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da sentença prolatada nos autos 

ID 10027041, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. Chapada 

dos Guimarães-MT, 9 de janeiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa 

Neves- Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010153-42.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROSCHILDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO)

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da sentença prolatada nos autos 

ID 10025536, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. Chapada 

dos Guimarães-MT, 9 de janeiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa 

Neves- Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000783-27.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

POUSADA IPES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT0018288A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000783-27.2017.8.11.0024 REQUERENTE: POUSADA IPES 

LTDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A Vistos etc. Intime-se o promovente, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 321 do 

CPC, comprovar nos autos o preenchimento do requisito do art. 8º, §1º, II 

da Lei nº 9.099/95, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, 

certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 11 de 

dezembro de 2017

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-60.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente da decisão prolatada nos 

autos ID 9986649, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. 

Chapada dos Guimarães-MT, 10 de janeiro de 2018. Madalena de Moraes 

Savassa Neves- Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010337-66.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI ARRUDA MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER FELIPE MORAES DE LIMA OAB - AL0009755A (ADVOGADO)

SARON COUTO BRAGA OAB - AL0010719A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca do resultado negativo da penhora on line 

(Bacenjud) nas contas do executado, conforme extrato juntado aos autos, 

nos termos dos IDS 98988400/10753673/100753675. Chapada dos 

Guimarães-MT, 10 de janeiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa 

Neves- Gestor de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010269-82.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA OAB - MT0013645A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca do resultado negativo da penhora on line 

(Bacenjud) nas contas do executado, conforme extrato juntado aos autos, 

nos termos da descisão ID 9893160/10753658/10753659. Chapada dos 

Guimarães-MT, 10 de janeiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa 

Neves - Gestor de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010138-15.2012.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA OAB - MT0009813A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FELIX DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca do resultado negativo da penhora on line 

(Bacenjud) nas contas do executado, conforme extrato juntado aos autos, 

nos termos do despacho ID 9908834/10753645/10753646. Chapada dos 

Guimarães-MT, 10 de janeiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa 

Neves- Gestor de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010014-95.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (REQUERENTE)

CLARO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS RIBEIRO DE MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca do resultado negativo da penhora on line 

(Bacenjud) nas contas do executado, conforme extrato juntado aos autos, 

nos termos do despacho ID 9948704/10753640/10753642. Chapada dos 

Guimarães-MT, 10 de janeiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa 

Neves - Gestor de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010301-92.2012.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (REQUERENTE)

CLARO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RODRIGO PAIVA DA SILVA OAB - MS0013750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIR FRAGA ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovida da decisão prolatada nos 

autos ID 11306245. Chapada dos Guimarães-MT, 10 de janeiro de 2018. 

Madalena de Moraes Savassa Neves - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-44.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA BARBIERO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARCI MELO MOREIRA OAB - MT2626/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da decisão prolatada nos autos ID 

10028907, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. Chapada 

dos Guimarães-MT, 11 de janeiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa 

Neves- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010631-84.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA MORAES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA OAB - SP0193926A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIROTTI COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente da sentença prolatada nos 

autos ID 3255626, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. 

Chapada dos Guimarães-MT, 11 de janeiro de 2018. Madalena de Moraes 

Savassa Neves- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-26.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA TATIANY SALGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA OAB - SP0193926A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da sentença prolatada nos autos 

ID 2449730, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. Chapada 

dos Guimarães-MT, 11 de janeiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa 

Neves- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010356-14.2010.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BRASIL TELECOM S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

INDIRA MUTRAN OAB - MT0010213A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT0003662A-O (ADVOGADO)

MARINALVA DE MATOS SANTANA OAB - MT0013002A (ADVOGADO)

GIORDANO BRUNO PAURO FONTES OLIVEIRA OAB - MT0007238A 

(ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca do resultado positivo da penhora on line 

(Bacenjud) nas contas do executado, conforme extrato juntado aos autos, 

nos termos do despacho ID 10753685/10753687. Chapada dos 

Guimarães-MT, 11 de janeiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa 

Neves - Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010591-73.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

S.E.A. SISTEMA DE ENSINO AVANCADO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELHA NATIVIDADE DA COSTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente do despacho prolatado nos 

autos ID 10170873, para em 5 (cinco) dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo. Chapada dos Guimarães-MT, 

11 de janeiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa Neves- Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000448-08.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se manifestar acerca 

da contestação no prazo de 05 (cinco) dias. Chapada dos Guimarães-MT, 

11 de janeiro de 2018. Madalena de Morais Savassa Neves- Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000449-90.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO FERNANDES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente para se manifestar acerca 

da contestação no prazo de 05 ( cinco) dias. Chapada dos Guimarães-MT, 

11 de janeiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa Neves- Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010649-08.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLEY RODRIGUES CARDOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON NOGUEIRA MIRANDA OAB - MS0015674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS DA COSTA LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente da sentença prolatada nos 

autos ID 9976492, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. 

Chapada dos Guimarães-MT, 11 de janeiro de 2018. Madalena de Moraes 

Savassa Neves- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-19.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR FERNANDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente da sentença prolatada nos 

autos ID 9850369, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. 

Chapada dos Guimarães-MT, 11 de janeiro de 2018. Madalena de Moraes 

Savassa Neves- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010018-93.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDES ARISTACIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente da sentença prolatada nos 

autos ID 9672155, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. 

Chapada dos Guimarães-MT, 11 de janeiro de 2018. Madalena de Moraes 

Savassa Neves - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-77.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ROMUALDO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS OAB - MT0014245A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da sentença prolatada nos autos 

ID 9853403, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. Chapada 

dos Guimarães-MT, 12 de janeiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa 

Neves- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1000260-15.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIS DAL MOLIN (RÉU)

FRANCIS DAL MOLIN (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte da sentença prolatada nos autos ID 

9859466, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. Chapada dos 

Guimarães-MT, 12 de janeiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa 

Neves- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010681-81.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR ALVES DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA OAB - MT0009813A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO PEREIRA DE MATOS NETO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente da sentença prolatada nos 

autos ID 8195673, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. 
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Chapada dos Guimarães-MT, 12 de janeiro de 2018. Madalena de Moraes 

Savassa Neves- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000658-59.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE BORGES DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente da Audiência de Conciliação 

designada para 06/02/2018 Hora: 14:30, devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 12 de janeiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa 

Neves- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010390-13.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOSE DE VLIEGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIZATTI MESQUITA & LOPES GUEDES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente da sentença prolatada nos 

autos ID 11115173, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. 

Chapada dos Guimarães-MT, 12 de janeiro de 2018. Madalena de Moraes 

Savassa Neves- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-29.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARQUES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente da Audiência de Conciliação 

designada para 06/02/2018 Hora: 14:45 , devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 12 de janeiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa 

Neves- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-32.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

A S R CARDOSO EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO PINA PAIM (REQUERIDO)

LEONARDO CORREA STUMPP (REQUERIDO)

L E PROMOCOES DE VENDAS, DISTRIBUICAO E PROJETOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente da sentença prolatada nos 

autos ID 11120344, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. 

Chapada dos Guimarães-MT, 15 de janeiro de 2018. Madalena de Moraes 

Savassa Neves- Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010224-78.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, requerendo o que de direito, tendo em vista a certidão de 

decurso de prazo para o executado ID 8063452. Chapada dos 

Guimarães-MT, 15 de janeiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa 

Neves- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010194-09.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (EXEQUENTE)

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO TETSUO GOTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, requerendo o que de direito, tendo em vista a certidão de 

decurso de prazo para o executado ID 11345278. Chapada dos 

Guimarães-MT, 15 de janeiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa 

Neves- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010400-23.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA LEMES DE ARRUDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, requerendo o que de direito, tendo em vista a certidão de 

decurso de prazo para o executado. Chapada dos Guimarães-MT, 15 de 

janeiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa Neves- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010426-21.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ASSIS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, requerendo o que de direito, tendo em vista a certidão de 

decurso de prazo para o executado. Chapada dos Guimarães-MT, 15 de 

janeiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa Neves- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010320-59.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO SANTANA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se manifestar nos 
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presentes autos, requerendo o que de direito, tendo em vista a certidão de 

decurso de prazo para o executado. Chapada dos Guimarães-MT, 15 de 

janeiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa Neves- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000440-65.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOTILDE EVA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, requerendo o que de direito, tendo em vista a certidão de 

decurso de prazo para o executado. Chapada dos Guimarães-MT, 15 de 

janeiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa Neves- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010509-71.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, requerendo o que de direito, tendo em vista a certidão de 

decurso de prazo para o executado. Chapada dos Guimarães-MT, 15 de 

janeiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa Neves- Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-35.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MELLO DE LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS. 

Certifico que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela 

parte Promovida. Dessa forma, por economia e celeridade processual, 

intimo a parte contrária para que, querendo, apresente contrarrazões no 

prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. 

Chapada dos Guimarães-MT, 15 de janeiro de 2018. MADALENA DE 

MORAES SAVASSA NEVES - Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-95.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR OVIDIO DE MIRANDA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE OAB - MT0006776A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS. 

Certifico que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela 

parte Promovida devidamente preparada. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95. Chapada dos Guimarães-MT, 15 de janeiro de 2018. 

Madalena de Moraes Savassa Neves - Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010438-69.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BEATRIZ GOMES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LEMES MUNIZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente da sentença prolatada nos 

autos ID 1158897, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. 

Chapada dos Guimarães-MT, 16 de janeiro de 2018. Madalena de Moraes 

Savassa Neves- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010342-20.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO PINHEIRO MONTEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, requerendo o que de direito, tendo em vista a certidão de 

decurso de prazo para o executado. Chapada dos Guimarães-MT, 16 de 

janeiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa Neves- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010272-03.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DOMINGAS DA CONCEICAO LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se manifestar nos 

presentes autos, requerendo o que de direito, tendo em vista a certidão de 

decurso de prazo para o executado. Chapada dos Guimarães-MT, 16 de 

janeiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa Neves- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-77.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMIDES SOARES DE SALES - ME - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADERSON ATAIDES DA COSTA FILHO, (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte promovente da Audiência de 

Conciliação designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA 

GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/02/2018 Hora: 

13:00 , devendo comparecer acompanhados de seu(s) constituinte(s). 

Chapada dos Guimarães-MT, 16 de janeiro de 2018. Luciana Marques 

Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010230-22.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIVAN MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

A. M. DE LARA EIRELI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010230-22.2014.8.11.0024; Valor causa: 

R$ 1.553,99; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: JUCIVAN MARTINS 

DE OLIVEIRA - AVENIDA MIRANTE, N°900, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, 

CEP: 78195-000. Parte Ré: REQUERIDO: A. M. DE LARA EIRELI CHAPADA 

DOS GUIMARÃES, 16 de janeiro de 2018. Senhor(a): REQUERENTE: 

JUCIVAN MARTINS DE OLIVEIRA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, do inteiro teor do despacho ID 

5085374, do processo acima indicado. Atenciosamente, MADALENA DE 

MORAES SAVASSA NEVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 - TELEFONE: (65) 33011236

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010230-22.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIVAN MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. DE LARA EIRELI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010230-22.2014.8.11.0024; Valor causa: 

R$ 1.553,99; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Promovente: JUCIVAN MARTINS DE 

OLIVEIRA Parte Promovido: A. M. DE LARA EIRELI - RUA DO CEDRO, 

CASA 01, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, 

CEP: 78195-000. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 16 de janeiro de 2018. 

Senhor(a): PROMOVIDO: A. M. DE LARA EIRELI Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVIDO, do inteiro teor do 

despacho ID 5085374, do processo acima indicado. Atenciosamente, 

MADALENA DE MORAES SAVASSA NEVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, 

CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 - 

TELEFONE: (65) 33011236

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010479-70.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

GARFO DE OURO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES COLETIVAS 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

MARIA JOSE ALVES COSTANESKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte promovente para se 

manifestar nos presentes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das 

correspondências devolvida pelos Correios, requerendo o que de direito. 

Madalena de Moraes Savassa Neves, Gestora Judiciaria.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010017-11.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BOM JARDIM POUSADA E AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADI PEDROSA DE ALMEIDA OAB - MT0007951A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHAPADA PANTANAL TURISMO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte promovente para se 

manifestar nos presentes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da 

correspondência devolvida pelos Correios, requerendo o que de direito. 

Luciana Marques Gobbi Rozin Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010212-30.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FAGUNDES CORREA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPRINGER S.A. (REQUERIDO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da sentença prolatada nos autos 

ID 6826077, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. Chapada 

dos Guimarães-MT, 16 de janeiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa 

Neves- Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000166-67.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERCHAGUI - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER TERESA DEUNER (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte promovente para se 

manifestar nos presentes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da 

correspondência devolvida pelos Correios, requerendo o que de direito. 

Luciana Marques Madalena de Moraes Savassa Neves.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000110-34.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ARAUJO VALERIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente da petição do executado 

nos autos ID 11216748/11216769, para, requerer o que entender de 

direito. Chapada dos Guimarães-MT, 17 de janeiro de 2018. Madalena de 

Moraes Savassa Neves- Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010210-31.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LEPRI BOBROFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MATEUS PEREIRA LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca do resultado negativo da penhora on line 

(Bacenjud) nas contas do executado, conforme extrato juntado aos autos, 

sob pena de extinção, nos termos do despacho ID 8294497/8294515. 

Chapada dos Guimarães-MT, 17 de janeiro de 2018. Madalena de Moraes 

Savassa Neves - Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010735-76.2015.8.11.0024
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Parte(s) Polo Ativo:

DIRLEY RODRIGUES CARDOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO OAB - MT0018625A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NUBIA CORREA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca do resultado negativo da penhora on line 

(Bacenjud) nas contas do executado, conforme extrato juntado aos autos, 

sob pena de extinção, nos termos do despacho ID 8295162/8295181. 

Chapada dos Guimarães-MT, 17 de janeiro de 2018. Madalena de Moraes 

Savassa Neves - Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010326-76.2010.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DEOLINDA MOREIRA PAIXAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA OAB - MT0009813A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA (EXECUTADO)

ISAIAS DA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO)

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ELSON FERNANDES DA MATA (TERCEIRO INTERESSADO)

SAMUEL SOARES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

GERALDO DAVID SANTANA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para se manifestar, no 

prazo de 5 dias, acerca do resultado parcial/negativo da penhora on line 

(Bacenjud) nas contas do executado, conforme extrato juntado aos autos 

ID 10230960, sob pena de extinção, nos termos do despacho ID 9949284. 

Chapada dos Guimarães-MT, 17 de janeiro de 2018.Madalena de Moraes 

Savassa Neves - Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-75.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARTA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA OAB - MS5896 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte da Audiência de Conciliação designada 

para 08/02/2018 Hora: 14:00 , devendo comparecer acompanhados de 

seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos Guimarães-MT, 17 de janeiro 

de 2018. Madalena de Moraes Savassa Neves - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-49.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL JOSENIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, requerendo o que de direito, tendo em vista a 

m a n i f e s t a ç ã o  d o  p r o m o v i d o  I D 

11342550/11342590/11342601/11342605/11342609. Chapada dos 

Guimarães-MT, 18 de janeiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa 

Neves- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-62.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI OAB - MT0007615A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 1772-8 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS. 

Certifico que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela 

parte Promovida e devidamente preparada. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 18 de janeiro de 

2018.Madalena de Moraes Savassa Neves - Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-89.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JULDETH OLIVEIRA NEVES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS. 

Certifico que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela 

parte Promovida e devidamente preparada. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 19 de janeiro de 

2018. Madalena de Moraes Savassa Neves - Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010686-35.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERMINA CANDIDA DA VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS. 

Certifico que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela 

parte Promovida devidamente preparada. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 19 de janeiro de 

2018.Madalena de Moraes Savassa Neves - Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-70.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOELI DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, requerendo o que de direito, tendo em vista a petição do 

p r o m o v i d o  I D 

11342947/11342972/11342974/11342979/11342985/11342994. Chapada 
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dos Guimarães-MT, 19 de janeiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa 

Neves- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-04.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, requerendo o que de direito, tendo em vista a petição do 

p r o m o v i d o  I D  1 1 3 4 2 2 7 2 / 

11342284/11342286/11342296/11342303/11342307. Chapada dos 

Guimarães-MT, 19 de janeiro de 2018. Madalena de Moraes Savassa 

Neves- Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010592-58.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0015244A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010592-58.2013.8.11.0024 EXEQUENTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

BORGES EXECUTADO: CLAUDIO GONCALVES DA SILVA Vistos etc. 

Transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da obrigação e 

considerando que o dinheiro figura como primeiro na lista que orienta a 

nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, do Código de Processo Civil); 

tendo em vista a permissão expressa no artigo 854 do Código de 

Processo Civil para a realização da penhora de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua 

indisponibilidade, procedo penhora online requerida por LUIZ CARLOS DE 

OLIVEIRA BORGES no montante de R$ 112.475,40, no CNPJ/CPF de 

CLAUDIO GONCALVES DA SILVA , sob o nº 564.247.878-87. Realizado o 

bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de 

Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, 

eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso reste infrutífera a 

penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, no mesmo prazo 

acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-33.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CHAPADA DOS GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000608-33.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JOSE PAULINO DOS SANTOS 

REQUERIDO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CHAPADA DOS GUIMARAES, MUNICÍPIO DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES-MT Vistos etc. CONVERTO o julgamento em diligência. 

Compulsando os autos verifico que a reclamada não compareceu à 

audiência de conciliação, todavia a parte justificou ausência (ID 10791835) 

informando que estava com passagem comprada, opino pela 

DETERMINAÇÃO de designação de nova data para realização de 

audiência conciliatória. Intime-se. Cumpra-se. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Carla Caroline 

de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por Juíza Leiga, conforme Lei n° 

9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 12 de Dezembro de 2017. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000660-29.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE PEDROSO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000660-29.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JUCILENE PEDROSO FERREIRA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. CONVERTO o julgamento em 

diligência. Compulsando o procedimento, constata-se que o documento de 

negativação anexado na inicial foi expedido em caráter confidencial e 

mediante convênio firmado com particular. Preceitua o artigo 43, § 4º, do 

CDC - Os bancos de dados relativos a consumidores, e os serviços de 

proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter 

público-, significando dizer que qualquer interessado poderá prontamente 

dispor das informações ali contidas a seu respeito, notadamente para 

produzir prova em juízo. Ainda, vê-se que o valor de causa não 

corresponde à realidade dos fatos trazidos na exordial atribuiu o valor de 

causa abaixo do estabelecido na legislação “Art. 292. O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: VI - na ação em que 

há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores 

de todos eles”. No mesmo artigo do Código de Processo Civil estabelece: § 

3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando 

verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou 

ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá 

ao recolhimento das custas correspondentes. Desse modo, converto o 

julgamento em diligência e determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar o demonstrativo de negativação emitido 

pelo órgão em que consta a restrição (SCPC, SPC e SERASA), bem como 

emendar a inicial quanto ao valor de causa, sob pena de extinção 

processual. Após, conclusos. Tomem-se as demais providências de estilo. 

Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de 

Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

Juíza Leiga, conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 12 de Dezembro de 

2017. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010301-92.2012.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (REQUERENTE)

CLARO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RODRIGO PAIVA DA SILVA OAB - MS0013750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIR FRAGA ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010301-92.2012.8.11.0024 REQUERENTE: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES, CLARO S/A REQUERIDO: ALTAMIR FRAGA ALVES Vistos etc. 

CONVERTO o julgamento em diligência. Compulsando o procedimento, 

constata-se que houve proposta de acordo e manifestação da parte 

autora, desse modo, converto o julgamento em diligência e determino a 

intimação da parte promovida, para no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestar. Após, conclusos. Tomem-se as demais providências de estilo. 

Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de 

Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

Juíza Leiga, conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 10 de Janeiro de 

2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-07.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE REI DE CASTRO MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA OAB - SP0193926A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010123-07.2016.8.11.0024 REQUERENTE: HENRIQUE REI DE CASTRO 

MATTOS REQUERIDO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A Vistos etc. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c 

indenização por danos morais, compulsando os autos vislumbro que a 

obrigação de fazer foi satisfeita conforme documentação acostada no ID 

9654517. Em análise minuciosa do processo houve trânsito em julgado da 

sentença, não havendo, desta forma, qualquer situação que enseje a 

continuidade da presente demanda, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Decisão 

sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Carla 

Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por Juíza Leiga, conforme 

Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 10 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-87.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

THALYA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000682-87.2017.8.11.0024 REQUERENTE: THALYA MARTINS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que 

o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO os reclamantes ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 11 de Dezembro de 2017. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000705-33.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000705-33.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ADEMILSON RIBEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que 

o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO os reclamantes ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________________________________ Vistos, 
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etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 11 de Dezembro de 2017. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000694-04.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ARRUDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000694-04.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MARIANA ARRUDA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando 

o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente 

reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que 

o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO os reclamantes ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 11 de Dezembro de 2017. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-13.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PEGO FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000674-13.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JAIME PEGO FERREIRA 

JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando 

o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente 

reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que 

o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO os reclamantes ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 11 de Dezembro de 2017. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000707-03.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000707-03.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MARIA DAS DORES DE PAULA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. 

Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a 

audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 12 de Dezembro de 2017. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000706-18.2017.8.11.0024
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000706-18.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MARIA DAS DORES DE PAULA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. 

Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a 

audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 12 de Dezembro de 2017. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010529-96.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RONALD APARECIDO NASCIMENTO SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

PHÂMELLA RITA GIMENEZ SANTANA OAB - MS0018087A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010529-96.2014.8.11.0024 EXEQUENTE: RONALD APARECIDO 

NASCIMENTO SANTANA EXECUTADO: BANCO PANAMERICANO S/A 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de ação proposta por Ronald Aparecido Nascimento 

Santana em face de Banco Panamericano. Analisando os autos, observo 

que no ID 9923212 e 10499091 foi protocolada petição informando que as 

partes transigiram e que a quitação será efetivada na conta informada na 

minuta do acordo. Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, 

opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo supra, bem como a 

desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo o processo 

com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Após, ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

C a r o l i n e  d e  P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 12 de Dezembro de 2017. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-17.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GONCALVES DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000719-17.2017.8.11.0024 REQUERENTE: SERGIO GONCALVES DA 

MATA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação 

proposta por Sergio Gonçalves da Mata em face de Itau Unibanco S.A. 

Analisando os autos, observo que no ID 11011974 foi protocolada petição 

informando que as partes transigiram e que a quitação será efetivada na 

conta informada na minuta do acordo. Portanto, para que surta seus legais 

e jurídicos efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo 

supra, bem como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, 

extingo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” 

do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Após, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 12 de Dezembro de 2017. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000665-51.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CONEGUNDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000665-51.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JOSE CARLOS CONEGUNDES 

DOS SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação proposta 

por José Carlos Conegundes dos Santos em face de Claro S.A. 

Analisando os autos, observo que a audiência do dia 01 de dezembro de 

2017 restou frutífera, as partes transigiram e a quitação será efetivada na 

conta informada na minuta do acordo. Portanto, para que surta seus legais 

e jurídicos efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo 

supra, bem como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, 
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extingo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” 

do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Após, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 18 de Dezembro de 2017. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000666-36.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIA SOARES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000666-36.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MARINEIA SOARES DE 

AMORIM REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de ação indenizatória, analisando os autos, observo 

que as partes transigiram antes da audiência de conciliação (ID n° 

10984837) e firmaram que a quitação seria efetivada na conta informada 

na minuta do acordo. Portanto, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo supra, bem 

como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo o 

processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Após, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 18 de Dezembro de 2017. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010312-82.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010312-82.2016.8.11.0024 REQUERENTE: MARIA MARTINS DA SILVA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação indenizatória proposta por 

Maria Martins da Silva em face de OI S.A . Analisando os autos, observo 

que no ID 10614987, foi protocolada petição informando que as partes 

transigiram e que o pagamento será realizado na conta do autor. Em 

observância a cláusula referente ao cumprimento integral, considerando 

que a homologação da recuperação judicial pode delongar no tempo, 

arquive-se os autos e após a publicação da homologação do plano o 

promovente deverá protocolar petição para desarquivamento, em caso de 

descumprimento. Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, 

opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença o acordo supra, bem como a 

desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo o processo 

com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Após, ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

C a r o l i n e  d e  P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de Dezembro de 2017. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-42.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ELIZ SALGADO SGUARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000491-42.2017.8.11.0024 REQUERENTE: FERNANDA ELIZ SALGADO 

SGUARIO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação 

indenizatória, analisando os autos, observo que as partes transigiram na 

audiência de conciliação (ID n° 9874163) e que a quitação foi efetivada na 

conta informada na minuta do acordo (ID n° 10450142). Portanto, para que 

surta seus legais e jurídicos efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por 

sentença do acordo supra, bem como a desistência do prazo recursal e, 

consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito na forma 

do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Após, ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 19 de Dezembro de 2017. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000501-23.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTINO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000501-23.2016.8.11.0024 REQUERENTE: JOAO ROBERTINO SOARES 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos em sentença. Trata-se de Embargos de 

Declaração propostos por Claro S.A em face de João Robertino Soares 

em razão da sentença proferida. Aportou-se o presente recurso alegando 

a existência de contradição na sentença proferida, requerendo para tanto 
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que sejam sanadas as referidas contradições. Argumenta que no 

dispositivo da sentença constam nomes diversos das partes constantes 

nos autos. Compulsando os autos, é mister o conhecimento dos presentes 

embargos, eis que são tempestivos. Relatei o necessário. Decido. O 

embargante aponta a existência de contradição na sentença supra 

mencionada, afirmando que o magistrado lançou na parte dispositiva da 

referida, pessoa estranha à lide. Pois bem, em análise detida dos autos, 

observo que na sentença ora embargada existem vícios de contradição 

que deverão ser sanados neste momento processual. Quando da 

prolação da r. sentença embargada, vislumbro que o douto magistrado 

incluiu no pólo passivo da demanda parte divergente da lide, conforme 

fragmento do decisium que colaciono: Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débitos c.c. indenização por danos materiais e morais 

promovida por João Robertino Soares em face de Vivo S.A. Logo, como 

no pólo passivo da ação consta pessoa diversa da lançada da referida 

sentença, a retificação é medida de rigor. DISPOSITIVO. Diante do 

Exposto, nos termos da fundamentação, opino pelo conhecimento dos 

presentes embargos e ACOLHIMENTO para alterar, no corpo da sentença 

proferida, a expressão VIVO S.A modifico para CLARO S.A, ficando o 

corpo da sentença nos seguintes moldes: “Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débitos c.c. indenização por danos materiais e morais 

promovida por João Robertino Soares em face de CLARO S.A.” Sem 

custas e honorários advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 18 de Dezembro de 2017. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000387-84.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DA SILVA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000387-84.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: THIAGO DA SILVA FERNANDES 

EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente solucionado. A reclamada realizou pagamento voluntário e 

houve concordância da parte adversa (ID n ° 11112984). Sobre o tema 

existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

(CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – 

PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à 

quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor 

adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou quando o 

executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, 

dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. DETERMINO a expedição do Alvará Judicial 

ao promovente. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 18 de Dezembro de 2017. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010236-92.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0015433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010236-92.2015.8.11.0024 REQUERENTE: IVAN CARLOS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. Inexistindo questão preliminar, 

passo à análise do MÉRITO. A execução se encontra satisfeita, a extinção 

é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. A reclamada realizou 

pagamento voluntário e houve concordância da parte adversa (ID n ° 

11044848). Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO 

NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO 

SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes 

quanto à quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o 

devedor adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é 

medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de 

Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou 

quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 
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________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) Considerando que a causídica tem procuração com poderes 

de receber e dar quitação, é medida de rigor determinar a expedição do 

alvará judicial para finalização da demanda. No caso, restou demonstrado 

de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os 

valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção 

do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a 

resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela 

EXTINÇÃO da presente execução de sentença, com fundamento no art. 

924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. DETERMINO a 

expedição do Alvará Judicial ao promovente. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de 

P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 18 de Dezembro de 2017. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010390-76.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA LECHNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010390-76.2016.8.11.0024 REQUERENTE: ELIANE MARIA LECHNER 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. Inexistindo 

questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. A execução se encontra 

satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que 

o objeto da presente execução se encontra devidamente solucionado. As 

partes transigiram conforme petição acostada nos autos (ID n° 10346753), 

assim como houve comprovação de pagamento do acordo entabulado. 

Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO 

NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO 

SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes 

quanto à quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o 

devedor adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é 

medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de 

Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou 

quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) O acordo acostado ID n° 10346751 foi protocolado por 

advogado diverso, deverá o advogado acostar o documento assinado por 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS. Considerando que o 

causídico ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA tem procuração com poderes de 

receber e dar quitação, é medida de rigor determinar a expedição do 

alvará judicial para finalização da demanda, após a regularização 

processual. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. INTIME-SE o advogado EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS a regularizar a assinatura do acordo 

entabulado, no prazo de 05 (cinco) dias. Após a regularização, 

DETERMINO a expedição do Alvará Judicial ao promovente. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

C a r o l i n e  d e  P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 19 de Dezembro de 2017. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010157-84.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010157-84.2013.8.11.0024 REQUERENTE: MANOEL SOARES DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. Inexistindo 

questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. A execução se encontra 

satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que 

o objeto da presente execução se encontra devidamente solucionado. A 

reclamada realizou depósito equivocado e houve levantamento através de 

Alvará Eletrônico (ID n° 10751168). Sobre o tema existem inúmeros 

julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS 

PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 
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da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ________________________________________ APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO 

DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do 

Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for 

satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, 

Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, a devolução do pagamento 

equivocado, considerando que os valores se encontram devidamente 

quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por tudo mais 

que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente execução de 

sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 13 de Dezembro de 2017. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-38.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO DE SOUZA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000737-38.2017.8.11.0024 REQUERENTE: CELIO DE SOUZA ARRUDA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação . O artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que 

o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 10 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000231-96.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GILIANE MALANSKI REIS CARMONA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA MARTINS ALBERNAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000231-96.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: GILIANE MALANSKI REIS 

CARMONA - ME EXECUTADO: SANDRA REGINA MARTINS ALBERNAZ 

Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. Inexistindo questão preliminar, 

passo à análise do MÉRITO. A execução se encontra satisfeita, a extinção 

é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. A reclamada realizou 

pagamento voluntário, a promovente concordou nos termos da petição ID 

10892677 e solicitou a extinção do feito. Sobre o tema existem inúmeros 

julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS 

PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ________________________________________ APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO 

DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do 

Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for 

satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, 

Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores se 

encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de 

mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de 

P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 10 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-26.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BRASILIANA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000505-26.2017.8.11.0024 REQUERENTE: SUELI BRASILIANA DE 

SANTANA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de ação indenizatória, analisando os autos, observo 

que as partes transigiram na audiência de conciliação (ID n° 10195430) e 

que a quitação foi efetivada na conta informada na minuta do acordo (ID n° 

10702399). Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, opino 

pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo supra, bem como a 

desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo o processo 

com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Após, ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

C a r o l i n e  d e  P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 10 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-83.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEZIO PACHECO DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000540-83.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MUNER & SILVA LTDA - EPP 

REQUERIDO: EDNEZIO PACHECO DOS REIS Vistos etc. A parte reclamante 

requereu a desistência através de petição no ID 9622904, por conta da 

quitação da dívida. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo 

único, do NCPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após 

a homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 10 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-14.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000467-14.2017.8.11.0024 REQUERENTE: BENEDITA MARIA DE JESUS 

DA SILVA REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos etc. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação 

indenizatória, analisando os autos, observo que as partes transigiram (ID 

n° 9629938) e que a quitação foi efetivada na conta informada na minuta 

do acordo no dia 01/09/2017. Portanto, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo 

supra, bem como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, 

extingo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” 

do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Após, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 10 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010373-40.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO REMOALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010373-40.2016.8.11.0024 REQUERENTE: ANTONIO REMOALDO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. A execução se 

encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

solucionado. A reclamada realizou pagamento voluntário, a promovente 

concordou e recebeu o alvará judicial N°325185-3/2017. Sobre o tema 

existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

(CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – 

PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à 

quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor 

adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou quando o 

executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, 

dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 
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CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) Insta salientar, que a parte autora recebeu os honorários 

sucumbenciais através de acordo realizado entre as partes, com 

pagamento acordado diretamente na conta do advogado. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que os valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

com a resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino 

pela EXTINÇÃO da presente execução de sentença, com fundamento no 

art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. DETERMINO a 

homologação por sentença do acordo firmado entre as partes relativo o 

valor residual discutido (ID n° 11102931), bem como a desistência do 

prazo recursal. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 11 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-06.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DIAS MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON BUENO DE MORAES FILHO OAB - MT22409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAQUILLA COMERCIO ONLINE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO EDUARDO SILVA OAB - MG89926 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000043-06.2016.8.11.0024 REQUERENTE: PATRICIA DIAS MENDONCA 

REQUERIDO: TAQUILLA COMERCIO ONLINE LTDA - ME Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de ação proposta por Patrícia Dias Mendonça em face de Taquilla 

Comércio Online Ltda - ME. Analisando os autos, observo que no ID 

11215533 e 11202284 foi protocolada petição informando que as partes 

transigiram e que a quitação será efetivada na conta informada na minuta 

do acordo. Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, opino 

pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo supra, bem como a 

desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo o processo 

com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Após, ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

C a r o l i n e  d e  P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 10 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000691-49.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRISON DE ALVARENGA PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000691-49.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ANDRISON DE ALVARENGA 

PONTES REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação indenizatória 

proposta por Andrison de Alvarenga Pontes em face de Claro S.A . 

Analisando os autos, observo que no ID 10876455 a audiência de 

conciliação tornou-se exitosa, as partes transigiram e a quitação foi 

realizada conforme documento do ID 11310520. Determino a intimação da 

parte autora para apresentar os dados bancários para levantamento do 

Alvará Judicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 

Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença o acordo supra, bem como a desistência 

do prazo recursal e, consequentemente, extingo o processo com 

resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Após, ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

C a r o l i n e  d e  P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 11 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000793-71.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. MARQUES GOBBI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SOARES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000793-71.2017.8.11.0024 REQUERENTE: F. A. MARQUES GOBBI - ME 

REQUERIDO: MARCELO SOARES DE SOUZA Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Passo a análise do MÉRITO. ADMISSIBILIDADE Da 

admissibilidade da empresa pleitear em juízo está estabelecida na Lei nº 

9.099/95 em seu artigo 8° conforme redação abaixo: § 1o Somente serão 

admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: II - as pessoas 

enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e 

empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 

de dezembro de 2006; O autor é empresário individual do ramo de 

comércio varejista de produtos agropecuários, nos termos da 

documentação acostada a exordial fica evidenciado que não há vícios 

quanto a Microempresa configurar como parte reclamante no polo ativo da 

demanda. Os pedidos do autor são procedentes. Declaro a revelia da 

parte reclamada. Trata-se de ação de cobrança promovida por F.A 

Marques Gobbi em face de Marcelo Soares de Souza, alega o autor que 

vendeu produtos para a parte totalizando R$357,75 (trezentos e cinquenta 

e sete reais e setenta e cinco centavos), porém aduz que o comprador 

deixou de honrar com o pagamento da dívida. Compulsando os autos 

verifico que a reclamada não compareceu à audiência de conciliação, 

muito embora tenha sido citada conforme certidão exarada na data de 

15/12/2017, tampouco justificou a ausência ou apresentou defesa, razão 

pela qual entendo que a decretação da sua revelia no presente caso é 

medida de rigor. Assim sendo restando incontroversos os fatos e 

documentos da exordial. Outrossim, a demandada não contestou, nem 

compareceu à audiência de conciliação, confessando, portanto, a matéria 

fática. Nesse sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 9.099/95, que 

lemos: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação 

ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do Juiz.” Cabe à parte Reclamada comparecer pessoalmente na audiência, 

caso contrário serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, 

com imediato julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – 
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O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a demandada não produziu qualquer prova ou se manifestou 

nos autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso 

com a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada 

para tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos 

autos qualquer prova que destituísse o alegado pelo demandante, assim a 

decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é 

medida que se impõe. Pois bem. No caso em comento, alega o Reclamante 

que é empresário individual proprietário da empresa F.A Marques Gobbi, 

informa que vendeu produtos na ordem de R$357,75 (trezentos e 

cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos) para a reclamada, 

alega que tentou receber os valores e que todo esforço não surtiu efeito. 

A reclamada se quedou inerte ao chamado judicial demonstrando nítido 

descaso. Ademais, verifico que os documentos carreados aos autos são 

suficientes para um decreto condenatório favorável à parte autora. 

Incumbe ao requerente comprovar os fatos constitutivos do seu direito, 

foram juntados cupons fiscais de compra, conforme relatado: CUPOM 

VALOR 01 R$90,00 02 R$85,00 No presente caso, há documentos 

comprobatórios de compras realizadas no montante de R$175,00 (cento e 

setenta e cinco reais), entendo serem estes documentos suficientes para 

corroborar com o alegado na exordial, sendo, portanto, impositiva a 

condenação do promovido ao pagamento do montante provado através da 

documentação acostada. DISPOSITIVO Assim, declaro a revelia da parte 

reclamada, com fundamento no artigo 344, do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos da demanda para CONDENAR a promovida, ao 

pagamento de R$175,00 (cento e setenta e cinco reais) que deverá ser 

calculado por compra realizada, com juros legais (simples) de mora de 1% 

ao mês e correção pelo INPC, a partir da data de cada compra. Deixo de 

condenar a Reclamada ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo 

de cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início 

da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 11 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010181-44.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA CRISTINA SOARES REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010181-44.2015.8.11.0024 REQUERENTE: LUANA CRISTINA SOARES 

REGO REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos em 

sentença. Trata-se de Embargos de Declaração propostos por City Lar – 

Dismobras Imp. Exp. Distr. Móveis S/A em face de Luana Cristina Soares 

Rego, em razão da sentença proferida. Aportou-se o presente recurso 

alegando a existência de contradição na sentença proferida, requerendo 

para tanto que sejam sanadas as referidas contradições. Argumenta que 

no dispositivo da sentença consta a condenação em honorários e depois 

ao fim da sentença a dispensa de honorários e custas, além da omissão 

referente à liminar deferida. Compulsando os autos, é mister o 

conhecimento dos presentes embargos, eis que são tempestivos. Relatei o 

necessário. Decido. O embargante aponta a existência de contradição na 

sentença supramencionada, afirmando que o magistrado lançou dois 

trechos divergentes na sentença: “Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da reclamante em face da reclamada, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do CPC de 2015, RECONHEÇO a litigância de má-fé 

e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 

1% (um por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, com fulcro nos artigos 79 e 80 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Indefiro o pedido de justiça gratuita. 

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95”. Pois bem, em análise detida dos autos, observo que na 

sentença ora embargada existem vícios de contradição que deverão ser 

sanados neste momento processual. Quando da prolação da r. sentença 

embargada, vislumbro que o douto magistrado inseriu informação 

divergente, no presente caso a parte foi condenada pela litigância de má 

fé devendo o texto ter considerado a situação. Logo, por oportuno deve 

ser REVOGADA a liminar deferida no andamento n° 1155056, a revogação 

é medida de rigor. DISPOSITIVO. Diante do Exposto, nos termos da 

fundamentação, conheço dos presentes embargos e opino pelo 

ACOLHIMENTO para alterar, no corpo da sentença proferida, nos 

seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

reclamante em face da reclamada, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC de 2015, RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do 

valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro 

nos artigos 79 e 80 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 

FONAJE. Indefiro o pedido de justiça gratuita. DETERMINO a REVOGAÇÃO 

da tutela antecipada” Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula 

R o c h a  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 10 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-74.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ROSA FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BMW DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

G S COMERCIO DE MOTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000226-74.2016.8.11.0024 REQUERENTE: RENATO ROSA FORTES 
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REQUERIDO: G S COMERCIO DE MOTOS LTDA, BMW DO BRASIL LTDA 

Vistos etc. Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto 

pela parte autora Renato Rosa Fortes, contra sentença proferida no 

presente feito. Em breve síntese da lide cuida-se de ação com pedido de 

indenização por danos morais contra o GS Comércio de Motos Ltda e 

BMW do Brasil LTDA. A sentença proferida determinou a extinção do feito 

por incompetência em razão do valor de causa atribuído a demanda. O 

autor, ora embargante, aduz omissão na sentença proferida, todavia vem 

em sede de Embargos de Declaração tentando modificar a fundamentação 

da sentença. Enfatiza-se que não se prestam os embargos para rediscutir 

questões já apreciadas. O artigo 292 do Código de Processo Civil que o 

valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: VI - 

na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à 

soma dos valores de todos eles. Na petição inicial são elencados os 

pedidos conforme transcrito: III) condenar as reclamadas ao pagamento, 

em favor do consumidor, da indenização por danos morais, no valor não 

inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tudo devidamente atualizado e 

acrescido de juros e consectários legais; IV) Condenar as Reclamadas ao 

pagamento do valor que represente o abatimento proporcional no preço 

(estimado em R$ 15.000,00 relativo a substituição do cardã na 

concessionária, valor este a ser confirmado pelas próprias Rés) ou , 

sucessivamente, seja determinada a troca do veículo por outro equivalente 

em perfeitas condições de uso; O pedido de entrega do veículo, 

considerando que o valor do automóvel por si só excede o teto do juizado, 

somando-se ao pedido indenizatório, deixa evidente a incompetência 

absoluta para julgamento da lide. A legislação estabelece o referido limite 

para manter o juizado como uma via de análise de demandas de baixa 

complexidade. Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado a 

responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivos suficientes para, com segurança, proferir se veredicto, de forma 

fundamentada e desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, 

pois, está ele protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, 

portanto, obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer 

dos litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e 

argumentos por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio STF, ao 

exame da Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de Mello: 

Embargos de declaração Caráter infringente Inadmissibilidade Inocorrência 

dos pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. Os embargos 

de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de 

declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os 

pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, 

com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado 

com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a 

controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de 

embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de 

esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou 

omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o 

julgado.? (Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse 

sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial 

dominante: É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior 

reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, 

em conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração 

substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do 

CPC?. (RSTJ 30/412). Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, opino pelo conhecimento dos embargos de declaração, porque 

são tempestivos e no mérito opino pelo NÃO ACOLHIMENTO. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 10 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-68.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON JACKSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000153-68.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JAILTON JACKSON 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA MORAIS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte 

reclamada Telefônica Brasil S.A contra sentença proferida no presente 

feito. Em breve síntese da lide cuida-se de ação declaratória de 

inexistência de débito, com pedido de indenização por danos morais, 

alegando ter descoberto a existência de restrição em seu nome junto à 

Reclamada. Sustentou a parte promovente que não possuía nenhum 

negócio junto à promovida, entretanto, foi surpreendida ao tomar 

conhecimento de que o seu nome estava cadastrado nos órgãos de 

proteção ao crédito. A reclamada não conseguiu provar a relação 

contratual com a parte, sendo condenada nos seguintes termos: Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, 

o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do 

STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no 

valor de R$ 172,13 (cento e setenta e dois reais e treze centavos), 

inscrita em 10/06/2016, discutido nos autos; DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). A 

reclamada ingressa com Embargos de Declaração contra a sentença 

proferida e alega que a decisão não fundamentou devidamente sobre os 

danos morais deferidos, contudo é meramente protelatório. Os pontos 

apresentados foram analisados, enfatiza-se que não se prestam os 

embargos para rediscutir questões já apreciadas. Cuida lembrar que o 

magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das 

partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para, com 

segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e desde que, 

não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele protegido pelo 

princípio da livre convicção, não estando, portanto, obrigado a ater-se aos 

fundamentos elencados por quaisquer dos litigantes ou discorrer de forma 

detalhada a todos os pontos e argumentos por eles suscitados. Neste 

sentido decidiu o Egrégio STF, ao exame da Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) 

PR, Rel. o Min. Celso de Mello: Embargos de declaração Caráter infringente 

Inadmissibilidade Inocorrência dos pressupostos de embargabilidade 

Embargos rejeitados. Os embargos de declaração destinam-se, 

precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a 

suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido 

pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, 

inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de 

embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, com desvio de sua 

específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a finalidade de 

instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia 

jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de embargos 

de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma 

inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, 

vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado.? (Revista 

Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse sentido também, 

segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial dominante: É 

incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando ponto 

sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em conseqüência, 

do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que 

foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC?. (RSTJ 30/412). Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, opino pelo conhecimento 
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dos embargos de declaração, porque são tempestivos e no mérito opino 

pelo NÃO ACOLHIMENTO. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 10 de 

Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-22.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KAMYLLA APARECIDA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA OAB - SP0193926A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010025-22.2016.8.11.0024 REQUERENTE: KAMYLLA APARECIDA DIAS 

DA SILVA REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 

Vistos etc. Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto 

pela parte promovida Novo Mundo Móveis Ltda, contra sentença proferida 

no presente feito. A parte reclamante embora devidamente intimada deixou 

de comparecer na audiência de conciliação, sem apresentar qualquer 

justificativa plausível pela ausência na audiência de conciliação. Insta 

acrescentar que nem ao mesmo o causídico constituído da parte 

reclamante compareceu ao ato. Todavia, a promovida manifesta 

descontentamento com a sentença que julgou extinta a ação e embargou 

com objetivo de alcançar o prosseguimento do feito para verificação de 

pedido contraposto, contudo incabível tal pleito, uma vez que o 

contraposto é acessório ao principal, e sem ele não há como prosseguir. 

Corroborando: “ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO E CONTRAPEDIDO. 

PARTE AUTORA QUE NÃO COMPARECE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. 

EXTINÇÃO DO FEITO. APRECIAÇÃO DO PEDIDO CONTRAPOSTO QUE 

RESTA PREJUDICADO. Inviável o julgamento do pedido contraposto, uma 

vez que este não se afigura autônomo, tal como a reconvenção, com 

previsão no CPC. Sendo o contrapedido acessório ao pedido principal, 

inviável o prosseguimento do pedido contraposto quando extinto o pedido 

principal. Extinto o pedido inicial pela ausência injustificada do autor na 

audiência de instrução, na forma do art. 51 , inc. I da Lei 9099 /95, não há 

falar em análise do pedido acessório. PEDIDO CONTRAPOSTO EXTINTO DE 

OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71003542032, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges 

Ortiz, Julgado em 18/12/2012)”. Por fim, vale ressaltar que a presença das 

partes nas audiências é obrigatória, devendo as mesmas apresentar suas 

justificativas até a abertura da sessão, em caso de impossibilidade de 

comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Assim, não comparecendo a parte 

interessada na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. 

A extinção do processo independerá, no presente caso, de prévia 

intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina o 

jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. 

Extinção do processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102). Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná). No presente caso a ação principal foi extinta, sem 

possibilidade de prosseguir com apreciação de qualquer pedido 

contraposto. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, opino 

pelo conhecimento dos embargos de declaração, porque são tempestivos 

e no mérito opino pelo NÃO ACOLHIMENTO. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 10 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-15.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DIAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000508-15.2016.8.11.0024 REQUERENTE: CLEITON DIAS RODRIGUES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de recurso de embargos de 

declaração interposto pela parte reclamada Telefônica Brasil S.A contra 

sentença proferida no presente feito. Em breve síntese da lide cuida-se de 

ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização 

por danos morais, alegando ter descoberto a existência de restrição em 

seu nome junto à Reclamada. Sustentou a parte promovente que não 

possuía nenhum negócio junto à promovida, entretanto, foi surpreendida 

ao tomar conhecimento de que o seu nome estava cadastrado nos órgãos 

de proteção ao crédito. A reclamada não conseguiu provar a relação 

contratual com a parte, sendo condenada ao pagamento de indenização. 

A promovida ingressa com Embargos de Declaração contra a sentença 

proferida e alega que a decisão não considerou a aplicação da súmula 

385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Inicialmente, vale 

ressaltar que acostado a inicial o extrato apresentado informa que há 

apenas uma pendência comercial de R$253,92 reais, sendo que a 

empresa não incluiu na defesa qualquer extrato combatendo o documento 

apresentado. Outro ponto, é que a tela apresentada nos embargos se 

trata de uma dívida incluída em 2011 e excluída em 28/12/2015, dessa 

feita, fica evidente que o recurso é meramente protelatório. Os pontos 

apresentados foram analisados, enfatiza-se que não se prestam os 

embargos para rediscutir questões já apreciadas. Cuida lembrar que o 

magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das 

partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para, com 

segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e desde que, 

não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele protegido pelo 

princípio da livre convicção, não estando, portanto, obrigado a ater-se aos 

fundamentos elencados por quaisquer dos litigantes ou discorrer de forma 

detalhada a todos os pontos e argumentos por eles suscitados. Neste 

sentido decidiu o Egrégio STF, ao exame da Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) 

PR, Rel. o Min. Celso de Mello: Embargos de declaração Caráter infringente 

Inadmissibilidade Inocorrência dos pressupostos de embargabilidade 
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Embargos rejeitados. Os embargos de declaração destinam-se, 

precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a 

suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido 

pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, 

inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de 

embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, com desvio de sua 

específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a finalidade de 

instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia 

jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de embargos 

de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma 

inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, 

vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado.? (Revista 

Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse sentido também, 

segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial dominante: É 

incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando ponto 

sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em conseqüência, 

do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que 

foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC?. (RSTJ 30/412). Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, opino pelo conhecimento 

dos embargos de declaração, porque são tempestivos e no mérito opino 

pelo NÃO ACOLHIMENTO. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 10 de 

Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 
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Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010138-10.2015.8.11.0024 REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS 

FERREIRA DE ARAUJO REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. Trata-se de 

recurso de embargos de declaração interposto pela parte reclamada 

CLARO S.A contra sentença proferida no presente feito. Em breve síntese 

da lide cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pedido 

de indenização por danos morais, alegando ter descoberto a existência de 

restrição em seu nome junto à Reclamada. Sustentou a parte promovente 

que não possuía nenhum negócio junto à promovida, entretanto, foi 

surpreendida ao tomar conhecimento de que o seu nome estava 

cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito. A reclamada não 

conseguiu provar a relação contratual com a parte, sendo condenada nos 

seguintes termos: Com tais considerações, com fundamento no art. 269, I, 

do CPC, REJEITO A PRELIMINAR E JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL 

tornando definitiva a liminar de vedação da negativação do nome do 

reclamante no cadastro restritivo de órgãos de proteção ao crédito 

referente ao débito em discussão na presente lide, bem como para 

condenar a ré CLARO S/A a pagar ao reclamante à quantia de 

R$10.000,00 a título de danos morais, devendo a quantia ser acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês a(dez mil reais) partir da citação e correção 

monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. Declaro a inexistência do contrato de numero, 

909432188, bem como do débito cobrado R$ 35,79. Sem custas nos 

termos do art. 54 da Lei 9.099/95. Defiro o benefício da assistência 

judiciária ao autor A reclamada ingressa com Embargos de Declaração 

contra a sentença proferida e alega que a decisão não apreciou os termos 

da súmula 385 do STJ: Súmula 385 - Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. A 

defesa se quedou inerte ao chamado judicial. Relatei o necessário. Decido. 

Pois bem. Em análise detida dos autos verifico que o embargado tem 05 

(cinco) anotações restritivas no extrato do SPC e 13 (treze) cheques sem 

fundos, sendo elas: CLARO (atual – 04/08/2012); 3M SACOLÃO (sem 

processo – 14/11/2011); A ECONOMICA TECIDOS (sem processo – 

07/03/2011) CITY LAR (contumácia – 10/11/2010) CITY LAR (contumácia – 

12/10/2010) Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, em 

conformidade com o disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ. As 

dívidas anteriores não foram canceladas, sendo devidas, assim, vê-se 

que a parte autora é devedora contumaz, não engendrando qualquer tipo 

de indenização a negativação de seu nome, ainda que se admita irregular, 

quando o crédito já está comprometido por outras restrições, o que retira o 

nexo causal. A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso vem definindo 

casos similares: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 0015518-54.2017.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente(s): Banco Bradesco 

S/A Recorrido(s): Wesley Da Silva Santos Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 05/10/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em 

razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de 

comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e 

a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a 

hipossuficiência técnica do Consumidor. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis, não 

podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do Consumidor, a 

produção de prova ou contraprova de fato negativo. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada. No 

entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a existência de 

restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. RELATÓRIO Egrégia Turma: ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 Em síntese, alega 

a parte Reclamante que teve seu nome inscrito em SERASA indevidamente 

pela Ré por dívida que desconhece, sustentando não manter qualquer 

relação negocial com a Ré. A parte Recorrente pleiteou a reforma da 

sentença para excluir o valor arbitrado de dano moral, devido a reclamante 

possuir negativações preexistentes a discutida nos autos. A parte 

Recorrida nas contrarrazões refutou in totum os argumentos carreados no 

recurso e requereu a manutenção da sentença. É o relatório. VOTO 

Colendos Pares; De plano, a sentença proferida deve ser reformada. Em 

que pese o entendimento do Magistrado a quo, verifico que o mesmo não 

aplicou ao caso a súmula 385 do STJ, pois a autora possui duas 

restrições anteriores à mencionada nesses autos. Vejamos: Portanto, não 

há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte 

Recorrente registra em seu nome outras restrições pretéritas, 

aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Pois as inscrições 

preexistentes apontadas em relação as empresas CENTRO 

EDUCACIONAL CUIABA LTDA e LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 

LTDA, foram questionadas em Juízo, porém não possuem ainda nenhuma 

liminar ou decisão, visto que o patrono do autor ingressou com as ações 

(8053076-21.2017.811.0001 e 8053070- 14.2017.811.0001) recentemente. 

Vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 3 Em Relação à Comprovação da Relação Jurídica, dever da ré, 

a mesma não juntou nos autos documento legitimo como Contrato 

assinado, mantendo-se apenas a inexistência do débito, porém, com a 

aplicação do que regra a Súmula 385 do STJ. Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL 

PROVIMENTO para reformar a sentença combatida, e, excluir a 

indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da 
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sentença, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos 

do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95. É como voto. Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito – Relator (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 155185420178110001/2017, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 06/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) Assim, 

embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa Reclamada ao 

negativar o nome da Reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir 

registros anteriores em cadastro de inadimplentes (Serasa e SPC) aponta 

a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido 

prejuízo decorrente da conduta ilícita da Reclamada. Logo, diante da 

omissão, a modificação da sentença é medida de rigor. DISPOSITIVO. 

Diante do Exposto, nos termos da fundamentação, opino pelo recebimento 

e ACOLHIMENTO dos embargos de declaração com efeitos infringentes 

para alterar, no corpo da sentença proferida, assim como invalidar a 

fundamentação referente aos danos morais, substituindo por: Destarte, 

não há que se falar em dano moral indenizável, em conformidade com o 

disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ. Assim, embora 

demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa Reclamada ao 

negativar o nome da Reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir 

registros anteriores em cadastro de inadimplentes (Serasa e SPC) aponta 

a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido 

prejuízo decorrente da conduta ilícita da Reclamada. DISPOSITIVO Com tais 

considerações, com fundamento no art. 269, I, do CPC, REJEITO A 

PRELIMINAR E JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL tornando definitiva 

a liminar de vedação da negativação do nome do reclamante no cadastro 

restritivo de órgãos de proteção ao crédito referente ao débito em 

discussão na presente lide. Declaro a inexistência do contrato de número 

909432188, bem como do débito cobrado R$ 35,79 (trinta e cinco reais e 

setenta e nove centavos), sendo que fica evidenciado que a parte 

possuía outros débitos anteriores, aplicando a súmula 385 do STJ ao 

presente caso, desse modo, resta afastada a tese relativa à condenação 

em danos morais. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 9.099/95. 

Defiro o benefício da assistência judiciária ao autor Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 10 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010207-42.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR CORREA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010207-42.2015.8.11.0024 REQUERENTE: NADIR CORREA DOURADO 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos em sentença. Trata-se de 

Embargos de Declaração propostos por Itau Unibanco S.A em razão da 

sentença proferida. Aportou-se o presente recurso alegando a existência 

de contradição na sentença proferida, requerendo para tanto que sejam 

sanadas as referidas contradições. Argumenta que no dispositivo da 

sentença constam nomes diversos das partes constantes nos autos. 

Compulsando os autos, é mister o conhecimento dos presentes embargos, 

eis que são tempestivos. Relatei o necessário. Decido. O embargante 

aponta a existência de contradição na sentença supra mencionada, 

afirmando que o magistrado lançou na parte dispositiva da referida, 

pessoa estranha à lide. Pois bem, em análise detida dos autos, observo 

que na sentença ora embargada existem vícios de contradição que 

deverão ser sanados neste momento processual. Quando da prolação da 

r. sentença embargada, vislumbro que o douto magistrado incluiu no pólo 

passivo da demanda parte divergente da lide, conforme fragmento do 

decisium que colaciono: “Trata-se de ação de reparação por dano moral 

proposta por FABIANA HELENA DOS SANTOS, qualificado nos autos, em 

face de VIVO S.A.” Logo, por o pólo passivo da ação ser pessoa diversa 

da lançada da referida sentença, a retificação é medida de rigor. 

DISPOSITIVO. Diante do Exposto, nos termos da fundamentação, opino 

pelo conhecimento dos presentes embargos e ACOLHIMENTO para alterar, 

no corpo da sentença proferida os nomes lançados, ficando o corpo da 

sentença nos seguintes moldes: “Trata-se de ação de reparação por dano 

moral proposta por NADIR CORREA DOURADO, qualificado nos autos, em 

face de ITAU UNIBANCO S.A”. Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 10 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010673-36.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI BEZERRA DE MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

8010673-36.2015.8.11.0024 REQUERENTE: MANOEL ALVES DIAS 

REQUERIDO: DAVI BEZERRA DE MEDEIROS Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Inexistindo preliminares, passo a análise do MÉRITO. Antecipo 

o mérito. Declaro a revelia da parte reclamada. Compulsando os autos 

verifico que conforme termo de audiência de conciliação a Reclamada 

compareceu ao ato, todavia não apresentou contestação, seguindo a 

inteligência da sumula 11 da Turma Recursal de Mato Grosso, a revelia se 

impõe: SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia. 

Assim sendo restando incontroversos os fatos e documentos da exordial, 

confessando, portanto, a matéria fática, salvo se o contrário resultar da 

convicção do Juiz. A contestação é a peça de defesa onde o réu deve 

concentrar todos os seus argumentos e alegações, respondendo a todas 

as questões colocadas pelo autor na petição inicial. A revelia ocorre 

quando o réu não responde ao chamamento judicial, deixando de 

apresentar sua defesa no processo ou apresentando de forma 

intempestiva. Na verdade, além de configurada a revelia quando o réu 

deixa transcorrer o prazo para contestar, não apresentando resposta, 

parcelas relevantes da doutrina e da jurisprudência entendem que também 

ocorre a revelia quando a contestação é apresentada depois do prazo 

legal. O réu compareceu em audiência na data de 15/12/2015, desse 

modo, ficou intimado a apresentar a contestação no prazo de 05 dias. O 

fato de o réu ficar inativo no processo acarretará sua revelia, a revelia se 

constitui, precisamente, na ausência de participação do requerido no 

processo, o que acarretará a esse sujeito severas consequências quanto 

a seus direitos processuais. Pois bem. No caso em comento, alega o 

Reclamante que emprestou R$7.625,00 (sete mil, seiscentos e vinte e 

cinco reais) para o reclamado e aduz que a parte não devolveu o valor 

pactuado. A lei não veda o empréstimo de dinheiro entre particulares, mas, 

tão-somente, a cobrança de juros acima dos limites permitidos por lei. No 
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caso presente é claríssimo que a parte se beneficiou com o empréstimo, 

assim, como a parte cobra somente a dívida, não vislumbro excessos: 

TJ-RS - Apelação Cível AC 70048468151 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

20/03/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO 

DE DINHEIRO ENTRE PARTICULARES. AGIOTAGEM. NÃO CONFIGURADA. 

É possível a concessão de empréstimo entre particulares, salvo nos 

casos em que ficar comprovada a prática de agiotagem por meio de prova 

robusta e incidência de juros abusivos. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70048468151, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Munira Hanna, Julgado em 19/03/2015). A 

reclamada se quedou inerte ao chamado judicial demonstrando nítido 

descaso. Ademais, verifico que os documentos carreados aos autos são 

suficientes para um decreto condenatório favorável à parte autora. 

Incumbe ao requerente comprovar os fatos constitutivos do seu direito, 

foram juntados os cheques conforme relatado: CHEQUE VALOR EMISSÃO 

850071 R$2.750,00 11/06/2011 850072 R$3.000,00 10/02/2011 850076 

R$1.875,00 13/07/2011 A proposição da ação de cobrança se deu no 

prazo estabelecido em lei (LC, art. 47, inc. II c/c NCPC, art. 784, inc. I e LC, 

art. 59). Nesse passo, de toda legalidade a promoção da referida Ação de 

Enriquecimento Ilícito (LC, art. 61), de natureza cambiária, máxime quando 

proposta dentro do entretempo, a contar da consumação prescricional da 

ação executiva. Conforme jurisprudência atual: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUE 

PRESCRITO. DESNECESSIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA CAUSA 

DEBENDI. TÍTULO DE CRÉDITO DE LIVRE CIRCULAÇÃO. PROVIMENTO 

NEGADO. Nos termos do artigo 61 da Lei nº 7357/85, a ação de 

enriquecimento ilícito possui natureza cambial e dispensa, para sua 

propositura, a discussão acerca da causa debendi, fazendo-se 

necessário a simples exibição do cheque prescrito. (TJMG; APCV 

1.0701.13.031398-7/001; Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda; Julg. 

02/06/2016; DJEMG 22/06/2016) O prazo para ajuizamento de ação contra 

emitente de cheque sem força executiva é de cinco anos, a contar do dia 

seguinte à data de emissão. O entendimento, já pacificado no STJ, foi 

consolidado pela 2ª seção na súmula 503. Entre os precedentes 

considerados para a edição da súmula está o REsp 926.312, de relatoria 

do ministro Luis Felipe Salomão. Neste caso, a 4ª turma entendeu que é 

possível ação baseada em cheque prescrito há mais de dois anos sem 

demonstrar a origem da dívida. De acordo com o colegiado, em caso de 

prescrição para a execução do cheque, o artigo 61 da lei 7.357/85 prevê, 

no prazo de dois anos a contar da prescrição, a possibilidade de 

ajuizamento de ação de enriquecimento ilícito. Expirado esse prazo, o 

artigo 62 da lei do cheque ressalva a possibilidade de ajuizamento de ação 

fundada na relação causal. Em outro precedente, que é recurso repetitivo 

(REsp 1.101.412), a 2ª seção consolidou o entendimento de que o prazo 

prescricional para a ação baseada em cheque sem executividade é o de 

cinco anos, previsto no artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do CC. “Qualquer 

dívida resultante de documento público ou particular, tenha ou não força 

executiva, submete-se à prescrição quinquenal, contando-se do 

respectivo vencimento”, afirmou o colegiado em sua decisão, dessa feita, 

como o processo foi autuado em 04/11/2015, deve ser considerado dentro 

do prazo. O empréstimo entre pessoas físicas não é proibido por lei, 

exceto quando há cobrança de juros abusivos, o que não é o caso. Isso 

porque o perigo do empréstimo entre particulares é que a transação pode 

ser considerada um crime de agiotagem. Por fim, concluo como legítima a 

transação entre as partes, condeno a autora a devolver os valores 

corrigidos e declaro a revelia nos termos do artigo 344 do Código de 

Processo Civil. DISPOSITIVO Assim, declaro a revelia da parte reclamada, 

com fundamento no artigo 344, do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos da demanda para CONDENAR a promovida, ao pagamento do 

valor de R$7.625,00 (sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais), corrigido 

pelo índice oficial INPC/IBGE e juros simples de 1% ao mês, calculados da 

data da emissão de cada título. Deixo de condenar a Reclamada ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo de cinco dias a 

apresentação do cálculo do valor devido visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 13 de Dezembro de 2017. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-41.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSA HEBIA CORREA SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000504-41.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ALESSA HEBIA CORREA 

SOARES DOS SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

C a r o l i n e  d e  P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 12 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 11/2018-CA

Excelentíssima Senhora Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, 

Juíza de Direito Diretora do Fórum desta Comarca de Colíder/MT, no uso de 

suas atribuições legais e na forma da Lei, etc.

 Considerando que, a data da Portaria 6/2018-CA foi disponibilizado dia 

17/01/2018 e publicada dia 18/01/2018.

 RESOLVE:

 Art. 1º RETIFICAR, em parte a Portaria 6/2018-CA que, Exonerou a 

servidora THAISMA CARVALHO DE SOUZA, matrícula 24729, RG 

1849471-4 SSP/MT e CPF 016.916.111-07, do cargo de Assessora de 

Gabinete I da 1ª vara da Comarca de Colíder, a partir da data de 17 de 

janeiro de 2018, onde se lê a partir da data de 17 de janeiro de 2018, leia – 

se, a partir da data de 18 de janeiro de 2018.
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Publique-se e cumpra-se, remetendo copia à Coordenadoria de Recursos 

Humano CRH.

Colíder-MT, 18 de janeiro de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA N. 12/2018-CA

Excelentíssima Senhora Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, 

Juíza de Direito Diretora do Fórum desta Comarca de Colíder/MT, no uso de 

suas atribuições legais e na forma da Lei, etc.

 Considerando que a data da Portaria 6/2018-CA foi disponibilizado dia 

17/01/2018 e publicada dia 18/01/2018.

 RESOLVE:

 Art. 1º RETIFICAR, em parte a Portaria 7/2018-CA que, Exonerou a 

Servidora BRÍGIDA KARINY MOREIRA PROVASI, matrícula 31029, RG 

2159094-0 SSP/MT e CPF 044.005.471-08, e CPF 044.005.471-08, do 

cargo de Assessora de Gabinete II da 1ª vara da Comarca de Colíder, a 

partir da data de 17 de janeiro de 2018, onde se lê a partir da data de 17 

de janeiro de 2018, leia – se, a partir da data de 18 de janeiro de 2018.

Publique-se e cumpra-se, remetendo copia à Coordenadoria de Recursos 

Humano CRH.

Colíder-MT, 18 de janeiro de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1002274-17.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO APARECIDO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA OAB - MT0007010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1002274-17.2017.8.11.0009 REQUERENTE: 

AMARILDO APARECIDO DA LUZ REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA Vistos 

etc. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de tutela de 

urgência para sustar protesto de título relativo a dívida em duplicidade 

decorrente de infração ambiental, pois não há resposta de processo 

recurso administrativo e pela ausência de responsabilidade do autor, já 

que supostos danos ambientais não foram por ele cometidos, mas 

eventualmente por antecessores e ainda em período anterior à norma que 

alicerçou a infração. Alegou ter comprado um pesqueiro às margens do rio 

teles pires, com singela edificação, no em 2005, mediante contrato verbal 

e que as danificações na floresta advêm de 1988. Aduziu que na data da 

compra a edificação e o desmatamento já existiam. Foi notificado com 

duas certidões de dívida ativa, que foram expedidas em duplicidade, 

conforme p. 1/4, id n.º 11023219 e p. 1/4, id n.º 11023266, com datas de 

vencimento em 07/12/2017 e 08/12/2017, respectivamente. Determinada a 

emenda da inicial para comprovar o preparo da causa, à p. 1/2, id n.º 

11048378, foi devidamente cumprida à p. 1/2, id n.º 11058458 e p. 1/2, id 

n.º 11058578. É o reduzido relato. Decido o pedido de antecipação de 

tutela. Primeiramente, a inicial deve ser indeferida em relação à Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente – SEMA. Órgão superior da Administração 

Pública Direta, de acordo com os arts. 20, 21, inciso XI, e 32 da Lei 

Complementar n.° 566, de 20 de maio de 20/05/2015. Como tal, a SEMA, 

lição comezinha de direito administrativo desde que este foi estruturado, 

como qualquer outra Secretaria de Estado, é desprovida de personalidade 

jurídica, que não tem como ser acionada numa ação ordinária como esta, 

senão eventualmente apenas seus gestores, conforme a hierarquia, via 

do estreito mandado de segurança. O que não é o caso. A SEMA, neste 

contexto, como não poderia deixar de ser, é apenas um órgão da 

Administração Pública Direta. Não tem personalidade jurídica e nem 

vontade própria, atributos do Estado de Mato Grosso como entidade 

estatal. Não custa transcrever a curta e precisa lição a respeito, em três 

tópicos, do saudoso administrativista Hely Lopes Meirelles, in “Direito 

Administrativo Brasileiro”, 21.ª edição. Ed. Malheiros, São Paulo, 1990, 

págs. 62 e 63/64, do seguinte teor: “Entidades Estatais – São pessoas 

jurídicas de Direito Público que integram a estrutura constitucional do 

Estado e têm poderes políticos e administrativos, tais como a União, os 

Estados-membros, os Municípios e o Distrito Federal”. (...) “Órgãos 

Públicos – São centos de competência para o desempenho de funções 

estatais, através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa 

jurídica a que pertencem. São unidades de ação com atribuições 

específicas na organização estatal”. (...) “Órgãos integram a estrutura do 

Estado e das demais pessoas jurídicas como partes desses corpos vivos, 

dotados de vontade e capacidade de exercer direitos e contrair 

obrigações para a consecução dos seus fins institucionais. Por isso 

mesmo, os órgãos não têm personalidade jurídica nem vontade própria, 

que são atributos do corpo e não das partes, mas na área de suas 

atribuições e nos limites de sua competência funcional expressam a 

vontade da entidade a que pertencem e a vinculam por seus atos 

manifestados através de seus agentes (pessoas físicas). Como partes 

das entidades que integram, os órgãos são meros instrumentos de ação 

dessas pessoas jurídicas, preordenados ao desempenho das funções 

que lhes forem atribuídas pelas normas de sua constituição e 

funcionamento”. Assim, indubitável a manifesta ilegitimidade passiva da 

SEMA também acionada para responder por esta ação. Por outro lado, a 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito, na chamada tutela de 

urgência, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e que reste configurado o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, 

do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de 

Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª 

ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas 

entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese 

autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa 

disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da 

tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no 

sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou 

em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a 

parte comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado 

(fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia 

do processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem 

qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, cabe-lhe atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade a audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Calha assentar que os litigantes em geral 

devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação 

traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos 

aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre 

outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II 

e III, do mesmo diploma instrumental. Com essas premissas, narrado ter a 

parte autora comprado por contratação verbal uma pequena porção de 

terras localizada à Beira do Rio Teles Pires na localidade denominada 

“Fofoca”, contendo uma pequena edificação em madeira, utilizada como 

pesqueiro. No mais, foi notificado com auto de infração por danificação 

florestal de preservação permanente na ordem de R$ 30.500,00, que 

segundo ele, não foram de sua autoria. Com recurso administrativo, que 

sustenta não ter sido intimado de eventual resultado da decisão, teria 

gerado CDA’a em duplicidade, levadas a protesto, a essas alturas já 

tirado. Essa questão de responsabilidade, mais seus consectários (época 

dos fatos, quem o fez, obrigação de quem, consolidação ou não etc) não 

exsurge cabível discutir por enquanto, valendo frisar apenas que eventual 
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passivo ambiental, ao adquirir uma propriedade, a acompanha numa 

espécie de obrigação propter rem, tendo em vista a relação direta e 

pessoal do proprietário com a res. Mas é solução que somente ao final 

deverá equacionada. Mesmo porque não é objeto da tutela de urgência, 

mencionado apenas como pano de fundo que gerou o auto de infração e 

as consequentes CDA’s. Nesse passo, aparentemente foram mesmo 

emitidas duas CDA’s para a mesma infração, pois os valores de ambas 

levados a protesto são exatamente iguais, existindo apenas um auto de 

infração. Se a tese é de apenas uma autuação, então a duplicidade de 

CDA’s protestadas pode significar excesso e abuso do Estado, a ser 

corrigido para não apenar além do necessário e até causar prejuízos ao 

próprio Estado. Todavia o que realmente autoriza a tutela de urgência em 

pauta – ante o afloramento da probabilidade do direito alegado e a intuitiva 

urgência em suspender os efeitos do protesto, pois qualquer pessoa 

protestada tem limitações graves no seu universo negocial, sobretudo 

creditício – é a alegação, com prova de que protocolou recurso 

administrativo, de que não houve ou não lhe foi notificado resultado de tal 

julgamento no âmbito da SEMA, órgão da administração direta do Estado 

de Mato Grosso, sendo o recurso antigo, de 2011. Já que tem o dever de 

expor os fatos conforme a verdade, respeitada a boa-fé objetiva e a 

probidade na atuação em juízo, sem elemento por enquanto para rechaçar 

tal adução. Se não houve ainda julgamento administrativo do recurso, o 

que soa estranho, ante as CDA’s efetivadas, mas, além, se de fato não foi 

notificado do resultado de tal julgamento, então pode ser precipitada a 

cobrança engendrada, sendo o protesto meio bastante rigoroso e eficaz 

nesse sentido, que, segundo a tese, provado o ingresso do recurso 

administrativo, foi surpreendido pelo Estado em exigir-lhe uma obrigação, 

ainda por cima, possivelmente em duplicidade, que ainda não estaria 

consolidada. Nesse conjuntura, inferidos os requisitos legais do art. 300 

do CPC, que autorizam a suspensão, não a sustação, já efetivada, dos 

protestos até ulterior deliberação deste juízo. Isto posto, hei por bem: 1) 

Reconhecer a manifesta ilegitimidade passiva ad causam da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente – SEMA e INDEFIRO a inicial em relação a ela, 

nos termos do art. 330, inciso II, do CPC, de modo a manter no polo 

passivo da lide apenas o ente estatal ao qual ela pertence, tal qual 

acionado. Conserte-se no Cartório Distribuidor e demais registros, 

excluindo do polo passivo da lide o órgão acima anotado; 2) Deferir a 

tutela de urgência, de modo a DFETERMINAR a suspensão temporária e 

imediata dos efeitos dos protestos já tirados acerca das duas CDA’s 

apresentadas ao cartório, documentadas nos autos. Expeça-se mandado 

ao Cartório. Cite-se a parte requerida por mandado para apresentar a 

defesa que quiser, se lhe aprouver, no prazo de 30 dias, consignando-se 

no mandado que se não for contestada a ação presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, nos termos dos 

arts. 334 e 344 do Código de Processo Civil. Dispensada a audiência de 

conciliação, visto que o Estado de Mato Grosso já se posicionou 

expressamente, por ofício, pelo não comparecimento ao ato. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder – MT, 15 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002261-18.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA (REQUERENTE)

LIDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEUZENIR DA CUNHA LIMA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1002261-18.2017.8.11.0009 REQUERENTE: 

MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA, LIDER DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS - EIRELI REQUERIDO: DEUZENIR DA CUNHA LIMA - ME Vistos 

etc. Chamo o feito à ordem para revogar em parte a decisão de p. 01/04, 

id. 11176159, que determinou o arresto dos bens pertencentes à parte 

autora, quando deveria ter sido dos bens da parte requerida. Destarte, 

onde se lê: “Portanto, proceda-se, pois, o arresto de bens pertencentes a 

LIDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EIRELI, preferencialmente 

os produtos indicados nas notas fiscais às p. 01/03, id. 11009212; p. 1/5, 

id n.º 11009228; p. 1, id n.º 11009235 e p. 1, id n.º 11009243, ou produtos 

similares com preço de atacado, até o montante integral da dívida 

conforme requerido na exordial”. Leia-se: “Portanto, proceda-se, pois, o 

arresto de bens pertencentes a DEUZENIR DA CUNHA LIMA -ME, 

preferencialmente os produtos indicados nas notas fiscais às p. 01/03, id. 

11009212; p. 01/05, id n.º 11009228; p. 01, id n.º 11009235 e p. 01, id n.º 

11009243, ou produtos similares com preço de atacado, até o montante 

integral da dívida conforme requerido na exordial”. Mantenho, no mais, 

inalterados os demais termos da decisão. Cumpra-se. Colíder – MT, 19 de 

dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002239-57.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA (REQUERENTE)

LIDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA & VAZ LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1002239-57.2017.8.11.0009 REQUERENTE: 

MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA, LIDER DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS - EIRELI REQUERIDO: SILVA & VAZ LTDA - ME Vistos etc. 

Chamo o feito à ordem para revogar em parte a decisão de p. 01/04, id. 

11174671, que determinou o arresto dos bens pertencentes à parte 

autora, quando deveria ter sido dos bens da parte requerida. Destarte, 

onde se lê: Portanto, proceda-se, pois, o arresto de bens pertencentes a 

LIDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EIRELI, preferencialmente 

os produtos indicados nas notas fiscais de p. 01, id. 10954340; p. 1/10, id 

n.º 10954406; p. 1/3, id n.º 10954479, ou produtos similares com preço de 

atacado, até o montante integral da dívida conforme requerido na exordial. 

Leia-se: “Portanto, proceda-se, pois, o arresto de bens pertencentes a 

SILVA & VAZ LTDA, preferencialmente os produtos indicados nas notas 

fiscais de p. 01, id. 10954340; p. 01/10, id n.º 10954406; p. 01/03, id n.º 

10954479, ou produtos similares com preço de atacado, até o montante 

integral da dívida conforme requerido na exordial. Mantenho, no mais, 

inalterados os demais termos da decisão. Cumpra-se. Colíder – MT, 19 de 

dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002337-42.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AYME GARCIA OLIVEIRA OAB - SP401568 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1002337-42.2017.8.11.0009 AUTOR: ELIDIA LOPES 

RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos etc. Pretensão revisional de negócio jurídico, com pedido liminar em 

tutela de urgência para emissão de novos boletos/carnês no valor de 

659,26 que entende seja devido, aviada por Elidia Lopes em face de BV 

Financeira S/A, ambas qualificadas. É o reduzido relato. Decido. A 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito, na chamada tutela de 

urgência, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e que reste configurado o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, 

do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de 

Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª 

ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas 

entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese 

autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa 

disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da 

tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no 

sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou 

em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a 

parte comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado 

(fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia 

do processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem 

qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 
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destes dois requisitos. Se evidenciados, cabe-lhe atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade a audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Calha assentar que os litigantes em geral 

devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação 

traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos 

aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre 

outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II 

e III, do mesmo diploma instrumental. Todavia, não vislumbrado com 

razoável firmeza a probabilidade de o direito da parte autora sagrar-se 

reconhecido, na medida em que os elementos agregados aos autos, não 

dão essa margem de interpretação, restringindo-se às suas meras 

alegações. Isto é, não há prova suficiente para determinar o alcance, 

ainda que provisório, do direito em tela. Portanto, não estão preenchidos 

os requisitos autorizadores para a concessão da tutela pretendida, 

elencados no art. 300, caput, do CPC. Isto posto, hei por bem INDEFERIR o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência pleiteada pela 

parte autora. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 20 de fevereiro 

de 2017, às 14:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para 

onde os autos deverão ser enviados em tempo. Cite-se a parte acionada, 

convocando-a para integrar a relação jurídica processual, a fim de se 

defender, se quiser, intimando-a também, com pelo menos 20 dias de 

antecedência, para comparecer à referida solenidade. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou, excepcionalmente, por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes para negociar e transigir, e 

obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente comparecer ao 

ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência, sobretudo a 

incidência de multa. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em 

tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 

334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não 

havendo o acordo, o prazo de 15 dias para a parte acionada se defender 

contar-se-á da data da referida audiência, cientificada desde logo de que 

a ausência de contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos 

implicarão em veracidade dos fatos articulados na exordial (CPC, arts. 

335/342 e 344). Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do 

CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em 

réplica no prazo de 15 dias. Não havendo contestação, conclusos. Sem 

óbice, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência apresentada nos autos, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça. De outro lado, demonstrado 

tratar-se de relação consumerista, existindo alegações verossímeis, com 

alegações de falha na prestação dos serviços pela promovida, uma prova 

que não compete ao consumidor, diante de sua impossibilidade de fazer 

prova negativa, viável seja conferida a inversão do ônus da prova em 

favor do promovente, que defiro. Logo, compete à promovida demonstrar 

os fatos desconstitutivos, modificativos ou impeditivos do direito do 

promovente. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 19 de dezembro de 

2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002334-87.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA CAMILO DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1002334-87.2017.8.11.0009 AUTOR: LUCINEIA 

CAMILO DE ANDRADE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

29.979.036/0001-40 Vistos etc. Pretensão de manutenção de benefício 

previdenciário ajuizada por Lucinéia Camilo de Andrade em face de 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos qualificados, objetivando 

seja manutenido o benefício concedido por sentença nos autos do 

processo n.º 629-81.2011.811.0009 – cód. 56244, em trâmite nesta Vara 

e comarca. Alegado que o INSS comunicou a cessação do benefício no 

dia 17/03/2017, o que seria injusto, depois de ter conseguido judicialmente 

sentença favorável. É o mínimo relatório. Decido. Conforme ressai da tese, 

existe um processo já sentenciado, em fase de cumprimento de sentença, 

a conceder-lhe o benefício de aposentadoria por invalidez, que ainda não 

foi convertido, conforme conferido nos respectivos autos. Ora, a autora 

pretende a manutenção de um direito já deferido num título judicial 

transitado em julgado, que está executando na parte relacionada com a 

obrigação de fazer e de pagar quantia certa. Mas na parte de exigir a 

obrigação de fazer, ou seja, implantar o benefício ou, melhor, mantê-lo 

implantado (obrigação de não fazer, no sentido de não cassá-lo), ajuíza 

inadvertidamente esta ação. O que resultaria em total falta de interesse 

processual, não fosse a verificação do fenômeno da coisa julgada. Pelo 

visto, segundo a tese, o INSS se arrogaria, de certa maneira, no direito de 

alterar administrativamente o comando da sentença transitada em julgado, 

funcionando na prática como uma espécie de instância administrativa 

revisora do Poder Judiciário nos meandros burocráticos da própria 

autarquia. E, pior, revisão de títulos judiciais transitados em julgado, o que 

obviamente é algo estapafúrdio ou absurdo. Aliás, nos termos do art. 60, §

§ 8.° a 11, da Lei n.° 8.213/1991, acrescidos pela Lei n.° 13.457, de 26 de 

junho de 2017, em conversão da Medida Provisória n.° 767/2017, que 

substituiu a MP 739/2016, com vigência encerrada, o INSS pode e deve até 

suspender o benefício, se o segurado não se sujeitar aos termos dos 

citados dispositivos legais. Como visto, mesmo que isso esteja ocorrendo, 

não será por meio de outra ação que a autora conseguirá manter seu 

benefício, se ainda fizer jus, posto que esbarra na intransponível coisa 

julgada, tendo a via do cumprimento de sentença como a adequada para 

sanar a alegada arbitrariedade. Demais, é só fazer cumprir o comando 

sentencial, a essas alturas da realidade fática, já implantado o benefício de 

auxílio-doença, via de obrigação de não fazer, visando não cassá-lo 

administrativamente, devendo, para tanto, previamente submeter-se às 

disposições legais supramencionadas. Isto porque existe um título judicial 

que meramente demanda cumprimento no bojo do mesmo processo em 

que foi constituído, sob pena de criar um rosário de processos entre as 

mesmas partes, sobre os mesmos fatos e com o mesmo pedido, 

reiteradamente, a cada revisão necessária do benefício em pauta. Na 

conjuntura, restou caracterizada a coisa julgada material, a 

impossibilitar-lhe a reapreciação da matéria nesta senda. Dentre os 

direitos fundamentais previstos no art. 5.º da Constituição Federal, prediz 

o seu inciso XXXVI que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato 

jurídico perfeito e a coisa julgada”. Estabelece o art. 485, inciso V, § 3.º, 

do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: (...); V - reconhecer a existência de perempção, de 

litispendência ou de coisa julgada; (...); § 3o O juiz conhecerá de ofício da 

matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”. Ocorre a coisa 

julgada, conforme disposto no art. 337, § § §, 1.º, 2.º e 4.º, do Código de 

Processo Civil, quando: “Art. 337. (...) § 1º Verifica-se a litispendência ou 

a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2.º 

Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma 

causa de pedir e o mesmo pedido. (...); § 4.º Há coisa julgada, quando se 

repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”. 

Portanto, ação natimorta, que inviabiliza seu desenvolvimento válido, eis 

que comprovada a coisa julgada material, o que implica na extinção do 

processo. Isto posto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, ante a coisa julgada material, com arrimo no art. 485, inciso V, 

última figura, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora, pelo 

princípio da causalidade, a pagar as custas e as despesas processuais. 

Sem honorários advocatícios, pois inexistente litigiosidade. Entretanto 

suspensa a exigibilidade de tais ônus por 05 anos, eis que é beneficiária 

da assistência judiciária que ora defiro, sem elementos a infirmar a 

declaração de hipossuficiência firmada. Inteligência dos arts. 82, 85 e 98, 

§§ 1.°, 2.º e 3.º do Código de Processo Civil. Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, cite-se a 

contraparte para responder ao recurso. Vencido o prazo, com ou sem 

elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal Regional Federal da 1.ª 

Região. Transitada em julgado a sentença, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. R. I. C. Colíder – MT, 19 de dezembro de 2017. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.
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Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002338-27.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEMES & LEAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1002338-27.2017.8.11.0009 REQUERENTE: 

MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA REQUERIDO: LEMES & LEAO 

LTDA - ME Vistos etc. Cuidam os autos na espécie de medida cautelar 

antecedente de arresto, com pedido de liminar, aduzindo a parte autora 

MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA., qualificada, que é credora da 

suplicada LEMES & LEÃO LTDA - ME, também qualificada, de R$ 

12.948,88, representados por comprovantes de entrega das duplicatas 

bancárias lançadas em face da requerida, lastreados ainda em notas 

fiscais e canhotos de recebimento provenientes de vendas de 

mercadorias que fez a ela, como mostrariam os títulos chancelados 

entregues em seu estabelecimento comercial. Revelou que a requerida se 

encontra inadimplente aproximadamente há mais de três meses, bem como 

que ela está passando por um notório desequilíbrio financeiro, conforme 

demonstra o extrato do SERASA EXPERIAN, consultado recentemente, a 

constar percentual de probabilidade de inadimplência da empresa 

requerida, apresentado às p. 01/05, id. 11170814, bem como estaria 

realizando compras semanais, com dívidas extraordinárias que extrapolam 

seu próprio rendimento. Argumentou que a medida visa assegurar 

satisfação de futura ação principal de execução que será proposta no 

prazo legal e sustentando a presença dos requisitos legais que julgou 

lastrear a pretensão. Juntou extensa documentação, deu valor à causa e 

ofertou caução. É o relato do necessário. Decido o pedido liminar. O art. 

305 do Código de Processo Civil determina que a petição inicial da ação 

que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a 

lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva 

assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por 

sua vez, o art. 300, § 2.º, do aludido Codex, preceitua que “A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévio”. 

Outrossim, como ensina o mestre Humberto Theodoro Júnior, em sua obra 

Processo Cautelar, 19.ª ed., Leud, p. 191: “... para assegurar a eficiência 

que se espera da medida, deve-se entender que subsiste, tal como um 

princípio geral, a admissibilidade do arresto sempre que, antes da decisão, 

for provável a ocorrência de atos capazes de causar lesões, de difícil e 

incerta reparação, ao direito de uma das partes...”. No caso vertente, 

alegou a parte requerente que a parte demandada encontra-se insolvente 

e contraindo dívidas extraordinárias que extrapolam seu próprio 

rendimento, além de não ter se mostrado disposta a saldar o débito. O que 

a parte autora expôs como fundamento de sua pretensão tem alicerce na 

documentação coligida. São notas fiscais de fornecimento e faturamento 

da mercadoria; e comprovantes de entrega das duplicatas sacadas em 

face da parte requerida, que as confirmam, seja pela admissão nos títulos 

recebidos no estabelecimento comercial da requerida ou pela prova de 

recebimento das mercadorias com comprovantes de sua entrega. Tudo 

indica não foram liquidadas, tanto que resultaram nesta ação. São dados 

concretos que não deixam de sinalizar a necessidade de proteção do 

direito creditício da parte autora, a consubstanciar o alegado, que se 

conforma com o desiderato final almejado de execução por quantia certa. 

Evidenciado que a requerida, por ocasião do vencimento dos títulos que 

foram lhe entregues, demonstrado pela documentação coligida com a 

inicial, não adimpliu integralmente a obrigação, e até a presente data tais 

débitos ainda não foram quitados, segundo o alegado. De considerar, na 

conjuntura, a esperada boa-fé e lisura processual com que devem se 

pautar as partes em juízo (art. 77, inciso I, do CPC). O que, em cotejo com 

os elementos de convicção suso anotados, e ainda considerando os 

limites da função social do contrato, nos termos dos arts. 113, 421 e 422 

do Código Civil, eleva a tese expendida à probabilidade de razão naquilo 

que está exposto. Presente o fumus boni iuris. De outro lado, a requerente 

ofertou caução idônea, a dispensar eventual justificação que se fizesse 

necessária. O que deve ser tomado por termo. Todavia, a parte autora 

almeja, primeiro, o arresto de dinheiro na boca do caixa da parte 

requerente, o que não se revela condizente, pois é medida a ser utilizada 

em regra apenas em ação executiva, e que poderá inviabilizar o livre 

desempenho das atividades econômicas dela. Ademais, o arresto das 

mercadorias indicadas nas notas fiscais suprirá referida dívida, 

diretamente relacionadas com o negócio entabulado entre as partes que 

gerou os títulos em cobrança. Isto posto, presentes os requisitos legais, 

nos termos da disposição consignada no art. 305 da Lei processual 

supracitada, DEFIRO, em parte, o pedido de arresto de bens da parte 

devedora, suficientes para cobrir a dívida demonstrada na documentação 

apresentada, INDEFERINDO o pretendido arresto de dinheiro em espécie 

encontrado no caixa da requerida. Portanto, proceda-se, pois, o arresto 

de bens pertencentes a LEMES & LEÃO LTDA - ME, preferencialmente os 

produtos indicados nas notas fiscais às p. 01/17, id. 11170504, ou 

produtos similares com preço de atacado, até o montante integral da dívida 

conforme requerido na exordial. Nomeio como fiel depositário dos bens a 

pessoa do preposto Junior Jardim de Freitas, qualificado. Tome-se por 

termo a caução oferecida. Depois, expeça-se mandado, via Carta 

Precatória. Enfim, cite-se a parte ré para, em 05 dias, querendo, 

apresentar a defesa que tiver, indicando as provas que pretender (art. 

306 do CPC), sob pena de, não contestando a ação, serem presumidos 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte requerente, nos 

termos dos arts. 307 e 344 do mesmo estatuto processual civil. Alerto 

ainda a parte requerente que deverá propor no trintídio legal a ação 

principal declinada, contado da efetivação do arresto, consoante 

disposição do art. 309 do mesmo Codex. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – 

MT, 19 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002346-04.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

T. F. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. G. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1002346-04.2017.8.11.0009 REQUERENTE: 

TEREZINHA FATIMA DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: VALDINEI GOMES 

DA SILVA Vistos etc. Pretensão de divórcio litigioso, c/c guarda e partilha 

de bens manejada por Terezinha Fatima dos Santos Silva em face de 

Valdinei Gomes da Silva, ambos qualificados, a dizer que se casaram em 

21/12/1976, pelo regime de separação de bens, tiveram 07 filhos, sendo 

apenas um deles menor de idade, Alisson Fernando dos Santos Silva, que 

conta atualmente com 17 anos de idade. Adquiriram bens, nada 

mencionando sobre eventuais dívidas. Ação que tramita em segredo de 

justiça, na forma do art. 189, inciso II, do CPC. Anote-se. À míngua de 

elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça 

gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência 

judiciária reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições da Lei n.° 

1.060/1950 e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem 

óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a 

crer na inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo 

contrário, recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados 

convincentes, contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. 

Designo audiência de conciliação para o dia 15 de fevereiro de 2018, às 

15:00 horas. As partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por 

meio de procuradores com específicos e expressos poderes de negociar 

e transigir, e obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente 

comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo 

na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 

8.º do art. 334 do Código de Processo Civil. Dê-se vistas ao Ministério 

Público. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 19 de dezembro de 2017. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001255-73.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE AGUIDA DE SOUZA DA SILVEIRA (RÉU)

ESPOLIO DE NELSON GRACILIANO DA SILVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

VERGINIA NELSON AGUIAR OAB - 002.688.421-67 (REPRESENTANTE)

VALMOR DA SILVEIRA OAB - 349.311.989-53 (REPRESENTANTE)

ANA CRISTINA DE OLIVEIRA OAB - 615.516.191-72 (REPRESENTANTE)

VERONICA DA SILVEIRA DE SOUZA OAB - 065.902.138-28 

(REPRESENTANTE)

VALTER NELSON DA SILVEIRA OAB - 389.367.129-34 (REPRESENTANTE)

NADIA MACEDO DE OLIVEIRA OAB - 780.613.501-49 (REPRESENTANTE)

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO)

WILSON DA SILVEIRA OAB - 091.865.301-00 (REPRESENTANTE)

QUEBIO DA SILVA OAB - MT23544/O (ADVOGADO)

VILMA DA SILVEIRA CEZAR OAB - 786.461.541-49 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO VIA DJE (Prazo somente flui a partir de 22/01/2018) 

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do documento de id. 

11163075, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito. 

Colider/MT, 20/12/2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002286-31.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT0020626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. L. DA ROCHA TRANSPORTES - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1002286-31.2017.8.11.0009 AUTOR: TRANSETE 

TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP RÉU: R. L. DA ROCHA TRANSPORTES 

- ME Vistos etc. A petição inicial não preencheu os requisitos exigidos, eis 

que ausente o preparo da causa. Sendo assim, DETERMINO à parte 

requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos 

autos comprovante do recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição do presente feito, nos termos dos arts. 290 e 

321, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 13 de dezembro de 2017. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 90873 Nr: 3652-30.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTM, EDSON DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDE TRANSPORTES LTDA, ORION TURISMO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Gomes de Almeida - 

OAB:OAB/5.985

 “Vistos etc. Apresentado rol de testemunhas pelas requeridas, oriundo do 

PEA, enfim localizada, a observar seu protocolo em 11/12/2017, às 

16:05:20 horas. A decisão proferida em audiência de p. 119, frente e 

verso, consignou, em sintonia com a Lei, prazo de 15 dias para a juntada 

do rol de testemunhas, a teor do art. 357, § 4º, do CPC. Como insta, se a 

decisão na audiência ocorreu em 09/11/2017, é serôdio o rol, restante, 

destarte, preclusa a produção dessa prova. No mais, não havendo outras 

provas a produzir, declaro encerrada a instrução processual. Remeto as 

partes às alegações finais escritas no prazo de 10 dias a cada qual, 

sucessivamente, iniciando-se pela parte autora. A seguir, conclusos para 

sentença. Defiro a juntada da carte de preposição mencionada em 05 dias. 

Saem os presentes intimados. Intime-se. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 90505 Nr: 3381-21.2014.811.0009

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DO NASCIMENTO CARLOS, MARIA DE 

FÁTIMA CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 “Vistos etc. Primeiramente, de modo até irresponsável, a diligente e 

atuante Defensoria Pública simplesmente não “deu as caras” e nem 

justificou a ausência, não vindo também os seus assistidos, que podem 

até estar indefesos nas circunstâncias. Lamentável. De outro lado, 

justificativa de p. 146 do autor, quanto ao não comparecimento de uma 

testemunha, advogado, porque estaria em audiência noutra comarca, a 

requerer a redesignação desta solenidade. Devendo trazer prova do 

alegado pela testemunha em 05 dias, deve ser atendido o pedido, 

privilegiando a audiência una, ainda mais na espécie, uma possessória 

intrincada. A secretaria não cumpriu expedição de carta precatória para 

ouvir testemunha do autor em Alta Floresta/MT, a ser agilizada. A carta 

precatória de p. 147 é relativa a testemunha da parte ré, que litiga sob o 

palio da assistência judiciária. Tanto que a ausente Defensoria Pública é 

quem lhe assiste. Isto posto, a fim de evitar réu indefeso, cujo munus, 

sendo Defensoria Pública, é indeclinável, impositiva a redesignação da 

audiência. De modo a evitar maiores contratempos, até por conta da 

desídia ora detectada na defesa dos interesses da parte ré, determino que 

ela seja intimada pessoalmente, via oficial de justiça, excepcionalmente, 

em virtude desta conjuntura. Defiro o pedido de adiamento do autor, que 

na verdade favorece a parte ré, com a prova da necessidade de ausência 

da testemunha Silvio Eduardo Polidório no prazo assinalado. Encaminhe-se 

a precatória para Peixoto de Azevedo/MT independentemente de preparo, 

haja vista a gratuidade da justiça à parte ré. Expeça-se carta precatória 

para ouvir a testemunha Jayme Rodrigues Carvalho Junior em Alta 

Floresta/MT, com prazo de 45 dias. Visando tempo para o cumprimento 

destas diligências, designo a audiência de instrução e julgamento para do 

dia 14 de março de 2018, às 14:00 horas. Saem os presentes intimados. 

Intimem-se. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 109254 Nr: 3988-29.2017.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADFDS, GADLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ DE FREITAS COSTA 

AMADIO - OAB:9.707-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se a deprecata na forma objetivada. Deverá ser cumprida à risca 

o inciso LXII do art. 5.º da Constituição Federal, com imediata comunicação 

da prisão à família do preso ou à pessoa por ele indicada.

Após, esgotado o prazo e resolvida a prisão, à origem, com as anotações 

e baixas devidas, consignando nossos cumprimentos.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 56705 Nr: 995-23.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KHDS, NEULIANE OLIVEIRA HENRIQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 374 de 1071



 Vistos etc. (...) JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para conceder o amparo social ao 

deficiente ao autor Kaiky Henrique da Silva, devidamente representado por 

sua genitora Neuliane Oliveira Henrique, com qualificação abaixo, e 

declarar o seu direito de perceber no mínimo um salário-mínimo por mês, a 

teor do art. 203, inciso V, da Constituição Federal, nos termos retro 

expendidos, a contar do requerimento administrativo, ocorrido em 

17/03/2011, ressalvado abatimento de eventual benefício em prestação 

continuada porventura auferido, com imediata implantação do benefício no 

sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme regra do art. 498, 

caput, do CPC, tratando-se de verba de nítido cunho alimentar, em respeito 

à dignidade da pessoa humana, com informes de que ela não teria outros 

meios de vida, DEFIRO o adiantamento da tutela. Suma para implantação: 

Kaiky Henrique da Silva, incapaz, inscrito no RG n.º 2560725-1 SSP/MT, 

representado por Neuliane Oliveira Henrique, brasileira, casada, portadora 

do RG 1168764-9 SSP/MT e CPF n.º 820.912.181-20, residentes e 

domiciliados na Rua das Margaridas, n.º 615, Bairro Celidio Marques, 

Colíder-MT; amparo social ao deficiente; um salário-mínimo, a partir de 

17/03/2011. Correção monetária pelos índices previstos no manual de 

orientação de procedimentos para cálculos na Justiça Federal, a incidir, 

até o efetivo pagamento, uma única vez, desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida. (...) P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 92365 Nr: 903-06.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINA VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pretensão de aposentadoria rural por idade movida por Idalina Vieira de 

Souza em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, todos 

qualificados nos autos, pretendendo a implantação do benefício por 

supostamente preencher todos os requisitos legais. Juntou documentos.

Citado, o INSS contestou às p. 23/34v.º.

Réplica às p. 35/38.

 Saneado o processo à p. 41, foi designada audiência de instrução e 

julgamento, quando foi determinado a parte autora que juntasse início de 

prova material sob pena de extinção sem resolução de mérito.

 Manifestou-se a autora às p. 58 pela desistência da ação.

 Intimada para manifestar-se sobre o pedido, a autarquia deu ciência e não 

se opôs ao requerimento (p. 61v.º).

 É o relatório.

 Julgo.

A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a 

concordância da parte adversária, caso esta tenha sido citada, o que é o 

caso dos autos, conforme art. 485, inciso VIII e § 4.º, do CPC.

Notada a anuência da parte demandada quanto ao pleito, conforme 

manifestação de p. 61v.º.

Isto posto, homologo a desistência da ação, em atendimento às 

disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, julgo extinto o pedido, com fundamento no art. 485, inciso VIII, 

do mesmo Codex.

Condeno a autora a pagar as custas e as despesas processuais, nos 

termos do art. 98, § § 2.º e 3.º do Código de Processo Civil. Entretanto 

suspensa sua exigibilidade por 05 anos, eis que é beneficiaria da 

assistência judiciária gratuita. Sem condenação em honorários 

advocatícios.

Interposto recurso de apelação, independentemente de indevida análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido 

o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos.

Preclusas as vias recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 92643 Nr: 1077-15.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RIBEIRO DE SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, a teor do art. 485, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido para, determinar ao Estado de Mato Grosso, por seu 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, com o concurso da 

Secretaria Estadual de Saúde ou qualquer outro órgão responsável, que 

forneça ao requerente o medicamento solicitado, a ser atendido pelo 

Estado até a recuperação ou controle da doença que acomete o 

requerente, tornando definitiva a tutela antecipada deferida às p. 

37/39.ISENTO os requeridos do pagamento de despesas e custas 

processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3.º da Lei Estadual n. 

7.603, de 27 de dezembro de 2001.De resto, transitada esta em julgado, 

havendo ou não interposição de recurso, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, em abono ao “princípio do duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, com nossas homenagens (art. 496 do 

CPC).Interposto recurso de apelação, independentemente de indevida 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.Preclusas 

as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias. P. 

R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 98560 Nr: 1163-49.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Maria Garcez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. (...) Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido para conceder 

auxílio-doença ao trabalhador João Maria Garcez, com qualificação 

abaixo, segurado, nos termos retro-expendidos, com imediata implantação 

do benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme 

regra do art. 497, caput, do CPC, tratando-se de verba de nítido cunho 

alimentar, em respeito à dignidade da pessoa humana, com informes de 

que ela não teria outros meios de vida, posto que CONFIRMO a tutela 

antecipada. Suma para implantação: João Maria Garcez, brasileiro, 

casado, vigia, RG n.º 499403-5 SSP/MT, CPF n° 328.263.971-68, nascido 

aos 08/02/1962, natural de Sub Menucci/SP, filho de Francisco Maria 

Garcez e de Gerosina Maciel Garcez, residente e domiciliado na 

Comunidade Novo Paraíso, PA Veraneio, lote 416, Colíder/MT; 

auxílio-doença; valor do benefício de acordo com o salário benefício dele, 

a contar da cessação do benefício em 31/01/2016. (...) Isento o Instituto 

Nacional de Seguro Social – INSS de pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos da Lei estadual de custas n° 7.603/2001, das 

Leis n° 9.289/1996 e 8.620/1993, assim como as disposições do art. 460 

da CNGC. Condeno-o, entretanto, a arcar com os honorários advocatícios 

da parte ex-adversa, que arbitro em 10% da soma das prestações 

devidas até esta data da sentença, consoante orientação do verbete 111 

da Súmula do STJ e regra do art. 85, § 2.º e alíneas, do Código de 

Processo Cível, tendo em conta o trabalho desempenhado pelo nobre 

causídico durante o decorrer da ação, o tempo exigido para realizá-lo, a 

natureza da causa e o lugar da prestação do serviço. (...) P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 107359 Nr: 2759-34.2017.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBDO, CBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. (...) Defiro a gratuidade da justiça pleiteada. Nada nos autos 

informa a inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos 

autos, o que poderá ser questionado pela parte contrária, demonstrando o 

alegado. Inteligência do art. 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, Lei 

n.° 1.060/1950 e Lei estadual de custas n.° 7.603/2001. Em seguida, 

intime-se a parte exequente, para em 05 dias, atualizar o débito 

exequendo, apresentando demonstrativo analítico. Com o aporte do 

referido demonstrativo, cite-se a parte executada, nos moldes dos arts. 

513 e seguintes, com as alterações concernentes às regras específicas 

do art. 528 do Código de Processo Civil, sem acréscimo de 10% à 

obrigação, para efetuar em 03 dias o pagamento dos alimentos 

consignados na exordial, provar que o fez ou justificar a impossibilidade 

de efetuá-lo. Se pagar, não sendo feito diretamente, mediante recibo, 

autorizo desde já o levantamento do depósito em favor da parte credora, 

caso não seja diretamente depositado em conta favorável à parte 

exequente. Advirta-se o executado, consignando no mandado, de que se 

ele não pagar e nem se escusar coerentemente, com justificativa a ser 

analisada pelo juiz, sendo regularmente citado, ser-lhe-á decretada a 

prisão pelo prazo de 01 a 03 meses. Porém é certo que o cumprimento da 

pena eventualmente imposta não o eximirá de cumprir a obrigação, tanto o 

pagamento das prestações vencidas quanto o das vincendas, na forma 

do art. 323 do CPC. Esclareça-se ainda ao devedor que se ele pagar a 

prestação, ficará suspensa a ordem de prisão porventura decretada, ou 

se expedirá incontinenti o alvará de soltura, conforme a hipótese. 

Decorrido o prazo, com ou sem pagamento ou justificativa, manifeste-se a 

parte exequente em 03 dias e colha-se o pronunciamento ministerial no 

mesmo prazo. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 98858 Nr: 1379-10.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEIA FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pretensão de aposentadoria rural por idade movida por Edineia Fernandes 

da Silva em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, todos 

qualificados nos autos, pretendendo a implantação do benefício por 

supostamente preencher todos os requisitos legais. Juntou documentos.

Citado, o INSS contestou às p. 40/45v.º.

Réplica às p. 48/50.

 Saneado o processo à p. 51, foi designada audiência de instrução e 

julgamento, que foi revogada pela decisão de p. 63.

 Manifestou-se a autora às p. 64 pela desistência da ação.

 Intimada para se manifestar sobre o pedido, a autarquia concordou (p. 

66v.º).

 É o relatório.

 Julgo.

A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a 

concordância da parte adversária, caso esta tenha sido citada, o que é o 

caso dos autos, conforme art. 485, inciso VIII e § 4.º, do CPC.

Notada a anuência da parte demandada quanto ao pleito, conforme 

manifestação de p. 66v.º.

Isto posto, homologo a desistência da ação, em atendimento às 

disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, julgo extinto o pedido, com fundamento no art. 485, inciso VIII, 

do mesmo Codex.

Condeno a autora a pagar as custas e as despesas processuais, nos 

termos do art. 98, § § 2.º e 3.º do Código de Processo Civil. Entretanto 

suspensa sua exigibilidade por 05 anos, eis que é beneficiaria da 

assistência judiciária gratuita. Sem condenação em honorários 

advocatícios.

Interposto recurso de apelação, independentemente de indevida análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido 

o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos.

Preclusas as vias recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000578-43.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

W. J. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. P. G. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do Processo: 

Processo: 1000578-43.2017.8.11.0009 Valor causa: R$ 937,00 Tipo: Cível 

Espécie: GUARDA (1420) REQUERENTE: WALLACE JUNQUEIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: ELAINE CRISTINA PASCOAL GOMES Pessoa(s) 

a ser(em) citada(s) Requerida: ELAINE CRISTINA PASCOAL GOMES, 

brasileira, portadora do RG nº 2304980-4, e inscrita no CPF sob o nº 

018.365.941-43, atualmente em local incerto. Data de Distribuição da Ação: 

12/04/2017 FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ de 

conformidade com a decisão e resumo da inicial, cuja(a) cópia(s) abaixo 

transcritas, como parte(s) integrante(s) deste edital, para comparecer(em) 

à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 de novembrode 

2017, às 13h, no Edifício do Fórum da Comarca de Colider/MT, sito no 

endereço abaixo descrito, acompanhada(s) de advogado(s) habilitado(s), 

a partir da qual, começará a fluir o prazo de 15 dias para resposta, sob 

pena de revelia, tudo conforme explicitado no campo “Advertência”, 

abaixo descrito. As partes e seus procuradores, deverão comparecer ao 

ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência, conforme dispõe o 

caput e o § 8.º do art. 334, do CPC. RESUMO DA INICIAL: Pretende o 

Requerente, a guarda das crianças A J. P. e L. B. J. P., tendo em vista que 

a Requerida, após deixar as crianças aos seus cuidados, tomou rumo 

ignorado. DECISÃO: (anexa) ADVERTÊNCIAS: 1. Prazo: O prazo para 

responder é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: I – da 

audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; II – do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese do art. 334, § 4º, inciso I; III – prevista no art. 231, de 

acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos. § 1º No 

caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do art. 334, § 6º, o 

termo inicial previsto no inciso II será, para cada um dos réus, a data de 

apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. § 

2º Quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4º, inciso II, havendo 

litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação a réu ainda 

não citado, o prazo para resposta correrá da data de intimação da decisão 

que homologar a desistência. (art. 335 do CPC) Esse prazo será contado 

em dobro, caso trate-se de litisconsortes com procuradores distintos (art. 

229 do CPC), ou de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria Pública, e 

contado em DOBRO, caso o requerido seja a Fazenda Pública ou o 

Ministério Público (art. 180 e 183 do CPC). 2. Caso não seja contestada a 

ação, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora na petição inicial, sendo decretada a REVELIA. (art. 344 do CPC). 

Nos termos do Art. 334. § 2º Poderá haver mais de uma sessão destinada 

à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 (dois) meses da 

data de realização da primeira sessão, desde que necessárias à 

composição das partes. § 4º A audiência não será realizada: I – se ambas 

as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual; II – quando não se admitir a autocomposição. § 5º [...] O réu 

deverá indicar, por petição, seu desinteresse na autocomposição, 
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apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência. § 6º Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da 

audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes. § 7º A 

audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por meio 

eletrônico, nos termos da lei. § 8º O não comparecimento injustificado do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado. § 9º As partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos. § 10. A parte poderá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir. § 11. A autocomposição obtida será reduzida a termo 

e homologada por sentença. § 12. A pauta das audiências de conciliação 

ou de mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 

20 (vinte) minutos entre o início de uma e o início da seguinte. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Patrícia Novaes Costa 

Dominguez - Analista JUdiciária - Matrícula 9152, o digitei e assinei. 

COLÍDER, 18 de agosto de 2017 PATRICIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AV. JUIZ VLADIMIR APARECIDO BAPTISTA, S/N, Q16, L01 SLESTE, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001905-23.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M.M. ALVES PEREIRA - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: intimação do advogado da parte Autora, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, através do recolhimento da guia a ser emitida no site de tribunal de 

justiça do estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), devendo o 

comprovante do recolhimento ser juntado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002166-85.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

 

intimação do(a) advogado(a) da parte Autora, acerca da decisão proferida 

nos autos e para que no prazo de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, através do recolhimento da guia a 

ser emitida no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para 

cumprimento do Mandado a ser expedido nos autos, devendo o 

comprovante do recolhimento ser juntado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002088-91.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA LUCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

TERAPIA DO SONO INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1002088-91.2017.8.11.0009 

REQUERENTE: NOEMI ALVES DOS SANTOS, MARIA LUCIA DOS SANTOS 

REQUERIDO: TERAPIA DO SONO INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES 

LTDA - ME, BANCO CETELEM S.A. Vistos em correição. 1) Preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição 

inicial em todos os seus termos. 2) Ante o disposto no art. 98 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, 

podendo ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. 3) DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova contido na inicial, 

com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, em razão da manifesta relação 

de consumo existente entre as partes, e, também, da situação de 

hipossuficiência da parte autora em relação à parte requerida. 4) Almeja a 

requerente a concessão de tutela provisória de urgência de seu pedido, 

para que a requerida suspenda a cobrança mensal das parcelas que são 

debitadas no benefício previdenciário da parte autora. Pois bem. Para a 

concessão dos efeitos da tutela antecipada, mister a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, conforme aduz o referido art. 300 do 

CPC. A tutela antecipada é um instituto introduzido no direito processual 

civil para garantir a prestação jurisdicional efetiva e eficaz, vez que a 

justiça tardia é o mesmo que injustiça manifesta. Entretanto, apesar da 

cognição em casos tais ser apenas superficial, isto é, não exauriente, 

deve o Julgador, ao concedê-la, ter a quase certeza de que se a demanda 

fosse julgada na ocasião, sairia a requerente vencedora. Com efeito, as 

alegações expendidas na peça de ingresso trazem teses jurídicas que 

põem em total discussão quanto às ilegalidades praticadas pelo banco réu, 

havendo, portanto, probabilidade do direito nesta fase procedimental. Por 

sua vez, o perigo da infrutuosidade, consoante a lição do professor 

Alexandre Freitas Câmara (in Lições de Direito Processo Civil, Vol. III, 

editora Lúmen Júris, 2000), é compreendida nas seguintes palavras: “toda 

vez que houver fundado receio de que a efetividade de um processo 

venha a sofrer dano irreparável, ou de difícil reparação, em razão do 

tempo necessário para que possa ser entregue a tutela jurisdicional nele 

buscada, estará presente o requisito do “periculum in mora, exigido para a 

concessão da tutela jurisdicional cautelar”. Com esse raciocínio em mente, 

chega-se à inafastável conclusão de que a perpetuação da situação 

visualizada conduzirá a danos, senão irreparáveis, de difícil reparação, já 

que o autora é pessoa idosa, e os descontos vem ocorrendo em seu 

benefício previdenciário, valores estes essenciais para a manutenção da 

sua saúde. Assim, verifica-se também suficientemente satisfeito o 

requisito periculum in mora. Ademais, a medida é plenamente reversível, 

caso seja constatado ao final o contrário do que a priori se colhe dos 

documentos que acompanham a petição inicial. Portanto, ao verificar a 

petição madrugadora e os documentos que a acompanharam, registrei 

convencimento de que a liminar pretendida pelo autor merece ser deferida 

no início desta lide. Posto isso, DEFIRO a tutela antecipada pleiteada, razão 

porque DETERMINO que as requeridas suspendam imediatamente a 

cobrança mensal das parcelas que são debitadas no benefício 

previdenciário da parte autora, sob as pena de multa diária no valor de R$ 

100,00 (cem reais). INTIME-SE a parte requerida para que cumpra a 

presente decisão. OFICIE-SE ao INSS a fim de dar ciência da presente 

decisão e, também, para que se abstenha de debitar qualquer valor 

indicado pelas requeridas, sob pena de responsabilização cível e criminal. 

5) Analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos. Assim sendo, com supedâneo no inciso V, do artigo 139 

do CPC, e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, designo 

audiência de conciliação para o dia 07/02/2018, às 13h30min a ser 

realizada pela conciliadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca, para onde os autos deverão ser enviados em 

tempo, devendo a Secretaria desta Vara intimar a parte autora para o seu 

comparecimento, bem como, citar o réu. 6) Caso inexitosa a conciliação, 

fica desde já o réu intimado para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação, 

conforme preceitua o art. 335, inciso I, do CPC. Deverá, ainda, neste caso 

os autos aguardar o decurso do prazo em secretaria. 7) Consigne-se no 

mandado que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, 
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que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344). 8) Após, com a 

apresentação de resposta, CERTIFIQUE-SE a Secretaria acerca da 

tempestividade e INTIME-SE parte autora para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a contestação. 9) Decorrido o prazo do item “6”, 

sem apresentação de resposta, façam-me os auto conclusos. INTIME-SE. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Colíder, 17 de 

novembro de 2017. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002181-54.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON ARRUDA MORENO OAB - MT0005415S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DI RENZO - REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1002181-54.2017.8.11.0009 AUTOR: 

MARILZA APARECIDA DOS SANTOS RÉU: ANA DI RENZO - REITORA DA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1) 

Preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, 

RECEBO a petição inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, podendo ser revogado a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais 3) Almeja a 

requerente a concessão de tutela provisória de evidência de seu pedido, 

para que a requerida proceda com sua imediata REINTEGRAÇÃO ao 

emprego, ante a estabilidade gestacional, com o recebimento de toda a 

remuneração correspondente ao período de afastamento, ou seja, salários 

vencidos e vincendos até a afetiva reintegração, além dos demais direitos 

trabalhistas assegurados, computando-se o tempo em que esteve 

afastada. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela 

provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo 

Civil. Pois bem. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram 

sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo 

neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias 

porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se 

esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. A chamada 

tutela de evidência não se confunde com o julgamento antecipado do 

mérito, previsto nos artigos 355 a 356 do NCPC porque cinge-se a uma 

cognição sumária, revogável e provisória. Em que pese a tutela de 

evidência dispensar a urgência, ou seja, a demonstração de perigo de 

dano ou de risco ao resultado útil do processo, entendo que a acentuada 

probabilidade do direito da parte é requisito inerente à concessão da 

medida, nas hipóteses dos incisos II,III do artigo 311 do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela 

parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar 

a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que o 

estado gravídico da requerente restou comprovado na vigência do 

contrato de trabalho. Posto isso, DEFIRO parcialmente a tutela antecipada 

pleiteada, razão porque DETERMINO que a requerida proceda com a 

imediata reintegração da requerente ao cargo, sob as penas da lei. 

INTIME-SE a parte requerida para que cumpra a presente decisão. 4) Em 

razão das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. 5) CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Colíder/MT, 18 de janeiro de 

2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001493-92.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO ALCINO DE SOUZA (RÉU)

ZELIA SABAINI DE SOUZA (RÉU)

Outros Interessados:

JONATAS LIMA GALADINOVIC (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001493-92.2017.8.11.0009 AUTOR: 

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. RÉU: IVO 

ALCINO DE SOUZA, ZELIA SABAINI DE SOUZA Vistos etc. PARANAITA 

RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. propôs Ação de 

Constituição de Servidão Administrativa Fundada em Declaração de 

Utilidade Pública com Pedido Liminar de Imissão na Posse, em face de IVO 

ALCINO DE SOUZA e sua cônjuge Zélia Sabaini de Souza, todos 

qualificados nos autos. Requereu o autor, em sede de antecipação dos 

efeitos da tutela, a imissão provisória na posse do bem, eis que haveria 

urgência na realização das obras referentes à Linha de Transmissão em 

5 0 0 k  d e n o m i n a d a , 

Paranaíta-MT/Claúdia-MT/Paranatinga-MT/Ribeirãozinho-MT, propondo, 

para tanto, o depósito de R$ 12.115,83 (dose mil, cento e quinze reais e 

oitenta e três centavos), valor a título de indenização. Recebida a inicial ao 

ID 9662548, este juízo indeferiu a liminar, que, após pedido de 

reconsideração da parte autora ao ID 10100592, proferiu nova decisão 

concedendo a liminar de servidão ao ID 10242467, designando também 

audiência de conciliação. Realizada audiência de conciliação ao ID 

10944486, a qual resultou infrutífera. Em seguida, as partes peticionaram 

ao ID 11025165, informando que transigiram quanto ao objeto da ação, 

apresentando o acordo e requerendo a homologação do mesmo com a 

consequente extinção do presente feito. É o relatório. DECIDO. Analisando 

os autos, verifico que as partes são capazes e os direitos, objeto da 

transação, são disponíveis, razão pela qual, para que produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o acordo de ID 11025165, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão. Em 

consequência, JULGO EXTINTA, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a 

presente ação nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. 

Custas e despesas processuais pela parte autora. Por fim, defiro os 

pedidos dos itens “2”, “3” e “4”, quais sejam, a expedição de editais para 

dar conhecimento a terceiros e interessados do presente acordo, bem 

como, a expedição de mandados ao cartório de registro de imóveis para 

as devidas providências. EXPEÇA-SE o competente Alvará Judicial em 

nome de Ivo Alcino de Souza, para o levantamento dos valores 

depositados em juízo. Após, decorrido o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado e ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 18 de 

janeiro de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000016-97.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GARCIA JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Guedes Carrara OAB - MT0014865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

intimação do(a) advogado(a) da parte Autora, para que no prazo legal, 

providencie o PREPARO da CARTA PRECATÓRIA a ser expedida à 

Comarca de Cuiabá/MT, para notificação da parte impetrada, através do 

recolhimento da guia a ser emitida no site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, devendo o comprovante do recolhimento ser juntado nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001493-92.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO ALCINO DE SOUZA (RÉU)

ZELIA SABAINI DE SOUZA (RÉU)

Outros Interessados:

JONATAS LIMA GALADINOVIC (PERITO / INTÉRPRETE)

 

intimação do(a) advogado(a) da parte Autora, para que no prazo legal, 

promova o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, através do 

recolhimento da guia a ser emitida no site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, para cumprimento junto ao CRI local, do Mandado de 
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Registro, expedido nos autos, devendo o comprovante do recolhimento 

ser juntado nos autos. Bem como, promova a publicação do EDITAL 

expedido, comprovando nos autos a sua publicação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000721-66.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELCIO SAMPAIO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000721-66.2016.8.11.0009 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ADELCIO SAMPAIO DA SILVA Vistos etc. Ante a manifestação de ID 

10547327, cancelo a audiência anteriormente aprazada, devendo a 

Secretaria desta Vara, designar nova data para realização de Sessão de 

Conciliação conforme pauta disponível. Cumpra-se. Às providências. 

Colíder/MT, 19 de janeiro de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000721-66.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELCIO SAMPAIO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000721-66.2016.8.11.0009 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ADELCIO SAMPAIO DA SILVA Vistos etc. Ante a manifestação de ID 

10547327, cancelo a audiência anteriormente aprazada, devendo a 

Secretaria desta Vara, designar nova data para realização de Sessão de 

Conciliação conforme pauta disponível. Cumpra-se. Às providências. 

Colíder/MT, 19 de janeiro de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53745 Nr: 1179-13.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LACC, JACC, NDFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tathiane Lemos Ibanez 

Barbosa - OAB:5634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS. AUTOS N.º 1179-13.2010.811.0009

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: L. A C. C. e J. A C. C e NILZA DE FÁTIMA CANNO

PARTE REQUERIDA: JOSUEL A'COSTA CANNO

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Josuel A'Costa Canno, Cpf: 

01748929933, Rg: 5.648.356-0 SESP PR Filiação: José A´Costa Canno e 

Maria A´Costa Canno, data de nascimento: 17/02/1972, brasileiro(a), 

natural de Terra roxa-PR, separado(a) judicialmente, agricultor, Endereço: 

Fazenda Graúna - Estrada Colorado Durante A Semana, Cidade: Nova 

Canã do Norte-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, para efetuar o 

pagamento das custas processuais pendentes, no valor de R$ 394,85, no 

prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do presente edital, sob 

pena de uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO e PROTESTO em cartório, nos 

termos do Provimento nº 40/2014-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.Eu, Dinoerce Castardo Bocchi 

Henchen - Distribuidora, contadora e partidora, digitei. Colíder - MT, 7 de 

dezembro de 2017.

Dinoerce Castardo Bocchi Henchen-Distribuidora, Contadora e Partidora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19796 Nr: 1540-11.2002.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCEDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte EXECUTADA para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

867,30 (oitocentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 99, bem como a(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais). 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 433,65 (quatrocentos 

e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos), para recolhimento de 

guia de custas e R$ 433,65 (quatrocentos e trinta e três reais e sessenta 

e cinco centavos) para fins da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o valor e clicar 

no item TAXA e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto 

único. Para o pagamento da Diligência do Oficial de Justiça, acessar o site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicar no 

item 01 (Emissão de Guia de Diligência), preencher os campos, o sistema 

vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar as guias pagas no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO e PROTESTO, nos termos do 

Provimento nº 40/2014-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56492 Nr: 785-69.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUCILENE ALMEIDA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FININVEST S/A , ADMINITRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Cardi Filho - 

OAB:MT-3584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE para que efetue, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$ 1.343,74 (um mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e quatro 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 77, 

bem como a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça no valor de R$ 18,00 

(dezoito reais). Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 
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671,87 (seiscentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos), para 

recolhimento de guia de custas e R$ 671,87 (seiscentos e setenta e um 

reais e oitenta e sete centavos) para fins da guia de taxa judiciária. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o 

valor e clicar no item TAXA e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Para o pagamento da Diligência do Oficial de 

Justiça, acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

DILIGÊNCIA”, clicar no item 01 (Emissão de Guia de Diligência), preencher 

os campos, o sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar as guias pagas no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO e PROTESTO, nos termos do 

Provimento nº 40/2014-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80189 Nr: 1148-22.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFRA, APR, ZCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA - 

OAB:8099-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE para que efetue, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 21, bem como a 

diligência do Oficial de Justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais). Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e 

setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), para recolhimento de guia 

de custas. Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item 

CUSTAS e incluir o valor. O sistema vai gerar um boleto único. Para o 

pagamento da Diligência do Oficial de Justiça, acessar o site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicar no item 01 (Emissão de 

Guia de Diligência), preencher os campos, o sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar as guias 

pagas no protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados 

da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO e PROTESTO, nos termos do 

Provimento nº 40/2014-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83142 Nr: 504-45.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO CAETANO AMANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 504-45.2013.811.0009.Código do Apolo: 83142.Vistos em 

correição. [...]. Com efeito, inobstante já ter aportado aos autos o 

respectivo laudo pericial (fls. 34-45), denota-se dos autos que em razão 

do despacho de fl. 70, o processo não se encontra maduro para 

julgamento, pois pende de intimação da Autarquia Ré para especificar 

outras provas que ainda pretenda produzir. Salienta-se que a parte autora 

já se manifestou sobre tal assunto, conforme se observa à fl. 71-73. 

Portanto, atenta ao disposto no § 8º do art. 60, da Lei 8.213/91, DEFIRO o 

requerimento formulado às fls. 75-78, e, por consequência, OFICIE-SE o 

INSS – APSADJ – Agência da Previdência Social de Atendimento à 

Demandas Judiciais, para que RESTABELEÇA o benefício concedido ao 

autor em sede de tutela antecipada e se abstenha de cessa-lo, 

mantendo-o até decisão contrária deste Juízo, sob pena de incurso em 

crime de improbidade administrativa, além de possível responsabilização 

cível e criminal.2- Destarte, a fim de dar regular prosseguimento ao feito, 

INTIME-SE a Autarquia Ré para, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, 

especificar as provas que pretende produzir, justificando sua pertinência, 

sob pena de indeferimento, conforme já determinado à fl. 70.Às 

providências.Colíder – MT, 06 de dezembro de 2017.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuiza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86006 Nr: 3404-98.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDC, MJDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:OAB/MT 6.908-A

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

252,04 (duzentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 52, bem como a(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça no valor de R$ 27,00 (vinte e sete reais). 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 188,43 (cento e 

oitenta e oito reais e quarenta e três centavos), para recolhimento de guia 

de custas e R$ 63,61 (sessenta e três reais e sessenta e um centavos) 

para fins da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o valor e clicar no item TAXA e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Para o 

pagamento da Diligência do Oficial de Justiça, acessar o site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicar no item 01 (Emissão de 

Guia de Diligência), preencher os campos, o sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar as guias 

pagas no protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados 

da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO e PROTESTO, nos termos do 

Provimento nº 40/2014-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53857 Nr: 1294-34.2010.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDLLFSBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE HERNANDEZ MARQUES - 

OAB:48.104 RS, Fernando José Bonatto - OAB:PR 25.698, Manoel 

Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, MARCELO LUIZ KELLER - 
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OAB:105.411 MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 11.324

 Pelo argumento acima exposto, conheço dos embargos, acolhendo-o, 

razão pela qual quanto a omissão existente na sentença objurgada, 

determino que onde se lê: “(...) Custas pelo autor. (...)”Leia-se: “(...) 

Custas e despesas processuais pelo requerente e pelo requerido, nos 

termos do § 2º do art. 90 do CPC/2015, uma vez que tal matéria não foi 

objeto da transação realizada entre as partes. Entretanto, nos termos do § 

3º art. 90 do NCPC, por ter a transação, ocorrido antes da sentença, 

DISPENSO as partes do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver. (...)”.2 – Destarte, cumpra-se as 

determinações remanescentes da r. sentença de fl. 129-129 verso. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Colíder/MT, 17 de dezembro de 2017.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83280 Nr: 631-80.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESICA GLEICIANE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

560,99 (quinhentos e sessenta reais e noventa e nove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 111, bem como a(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais). Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e 

setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), para recolhimento de guia 

de custas e R$ 184,14 (cento e oitenta e quatro reais e quatorze 

centavos) para fins da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o valor e clicar no item TAXA e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Para o 

pagamento da Diligência do Oficial de Justiça, acessar o site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicar no item 01 (Emissão de 

Guia de Diligência), preencher os campos, o sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar as guias 

pagas no protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados 

da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO e PROTESTO, nos termos do 

Provimento nº 40/2014-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87924 Nr: 1234-22.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE para que efetue, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$ 504,07 (quinhentos e quatro reais e sete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 30. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento de guia de custas e R$ 

127,22 (cento e vinte e sete reais e vinte e dois centavos) para fins da 

guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item 

CUSTAS e incluir o valor e clicar no item TAXA e preencher o valor da 

taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do Fórum 

da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO e PROTESTO, nos termos do 

Provimento nº 40/2014-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90076 Nr: 3020-04.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CREDICARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

629,60 (seiscentos e vinte e nove reais e sessenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 70. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento de guia de custas e R$ 

252,75 (duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos) 

para fins da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o valor e clicar no item TAXA e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, será tomada as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO e PROTESTO, nos termos do 

Provimento nº 40/2014-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50018 Nr: 747-28.2009.811.0009

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BORRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Processo nº: 747-28.2009.811.0009

Código nº: 50018

Vistos em correição.
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1 - A advogada da parte autora manifesta à fl. 273, informando o 

falecimento de seu cliente e o nome de seus sucessores, que deveriam 

ser intimados para se habilitarem aos autos. Ato contínuo, às fls. 276-285, 

a nobre procuradora requereu a habilitação dos herdeiros, porém, 

vislumbro dos autos que há outros sucessores além dos indicados no 

sobredito petitório. Razão pela qual, na forma do artigo 313, I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUSPENDO o presente feito pelo prazo de trinta 

(30) dias, para que seja providenciada a substituição processual do 

espólio ou dos sucessores da parte falecida, na forma do artigo 687 e 

seguintes do Estatuto Adjetivo Civil.

2 - Salienta-se que, apesar de já haver pedido de habilitação de alguns 

herdeiros, tenho por prudente a intimação dos demais sucessores e/ou 

terceiros interessados para, querendo, também requererem a habilitação 

nos autos. Assim, DETERMINIO que:

I - INTIME-SE o(a) advogado(a) constituído(a) nos autos acerca da 

presente decisão e para que, querendo, promova a habilitação dos demais 

sucessores, no prazo de dez (10) dias, inclusive, regularizando a 

representação processual, bem como, na mesma oportunidade, colacione 

aos autos a certidão de óbito do “de cujus”.

II - Sem prejuízo da diligência acima, EXPEÇA-SE edital, com prazo de vinte 

(20) dias, a fim de INTIMAR sucessores, interessados e desconhecidos 

para que, caso tenham interesse, habilitem-se nos presentes autos no 

prazo de dez (10) dias.

III - Decorridos todos os prazos anteriores, com ou sem manifestação dos 

interessados, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

Após, com ou sem manifestação, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colíder/MT, 06 de dezembro de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 94735 Nr: 2519-16.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) das partes, para que se 

manifestem, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE FLS. 54/68, 

nos autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 94111 Nr: 2152-89.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILOR ORIDES ZANIBONI PAZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) das partes, para que se 

manifestem, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE FLS. 88/99, 

nos autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82276 Nr: 3308-20.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA ARAUJO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) das partes, para que se 

manifestem, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE FLS. 86/110 

nos autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 94449 Nr: 2341-67.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA SPONTÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) das partes, para que se 

manifestem, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE FLS. 82/99, 

nos autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98962 Nr: 1456-19.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONILDA LEMES FLORÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA FONSECA ROSAS 

SILVA - OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) das partes, para que se 

manifestem, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE FLS. 98/108, 

nos autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99225 Nr: 1637-20.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO RODRIGUES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) das partes, para que se 

manifestem, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE FLS. 54/65, 

nos autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88360 Nr: 1598-91.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO MORAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, razão porque JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para CONDENAR o Instituto 

Nacional do Seguro Social ao pagamento do auxílio-doença ao autor 

Luciano Moraes da Silva, a partir da data seguinte a sua cessação na via 

administrativa (29/02/2014, fl. 47), no valor do salário-de-benefício 

reajustado pelos índices de correção dos benef íc ios 

previdenciários.Declaro a natureza alimentícia das prestações, haja vista a 

finalidade do auxílio-doença que é substituir a remuneração do trabalhador 
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quando, em razão da enfermidade, não tem condições de exercer 

atividade laborativa, razão pela qual DETERMINO que o INSS pague 

(mantenha) o auxílio-doença até que seja efetivada a recuperação 

laborativa do demandante (seja para sua atividade habitual, ou para o 

desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, ainda, 

sendo o caso, implante administrativamente a aposentadoria por invalidez 

“art. 62, da Lei 8.213/01”).Outrossim, ante a decisão supra, torno definitiva 

a tutela antecipada concedida às fls. 32-33.Ademais, declaro extinto o 

presente processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do 

NCPC. Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do 

enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de 

mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei 

n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 

0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta 

de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correição 

monetária.Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida. Sem custas à 

vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei 

Estadual n° 7.603/2001.Sem custas, na forma da lei. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89274 Nr: 2320-28.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) das partes, para que se 

manifestem, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE FLS.nos 

autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 94831 Nr: 2587-63.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES MEDEIROS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) das partes, para que se 

manifestem, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE FLS. , nos 

autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95253 Nr: 2774-71.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MATIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O, SILVANA DA FONSECA ROSAS SILVA - 

OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) das partes, para que se 

manifestem, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE FLS. , nos 

autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96019 Nr: 3309-97.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE APARECIDA MAZER CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA FONSECA ROSAS 

SILVA - OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) das partes, para que se 

manifestem, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE FLS. , nos 

autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97814 Nr: 677-64.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEREIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) das partes, para que se 

manifestem, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE FLS. , nos 

autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98686 Nr: 1251-87.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIESIO MARCELINO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) das partes, para que se 

manifestem, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE FLS. , nos 

autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98687 Nr: 1252-72.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO MONTIEL PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) das partes, para que se 

manifestem, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE FLS. , nos 

autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57353 Nr: 1636-11.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA RICHARD FURLANETI BACHIEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO FORTUNATO BACHIEGA, 

CELEIDA APARECIDA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 Autos nº: 1636-11.2011.811.0009Código Apolo nº: 57353Vistos em 

correição.....INTIME-SE o executado para o pagamento dos débitos 

indicados pelo exequente, inclusive com as custas recolhidas pelo credor 

para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de 

justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, 

de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 

1º do artigo 523 do Código de Processo Civil. Caso reste infrutífera, desde 

já determino sua intimação via edital, com prazo de 20 dias, para os 

mesmos fins acima mencionados.Advirta-se, ainda, que o pagamento no 

prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase 

de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido 

eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão 

pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra 

pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá 

quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de 

sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação 

à satisfação integral do débito. .....A Secretaria deverá observar, para o 

adequado cumprimento do disposto no §3º do artigo 523 do Código de 

Processo Civil, no prazo para pagamento voluntário (artigo 526) e de 

impugnação (artigo 525), será admitida, tão somente, a carga cópia e 

consulta dos autos no balcão serventia, a fim de se cumprir com exatidão 

o disposto no artigo 525, §6º, do CPC, posto que essa disposição 

determina a existência de um prazo para a parte e a determinação de uma 

diligência a ser praticada por este Juízo.4 - Intime-se a parte executada na 

pessoa de seu advogado constituído nos autos, conforme inciso I, do §2º, 

do art. 513, do CPC/2015.Às providências.Colíder, 17 de dezembro de 

2017.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81991 Nr: 2993-89.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SANTIAGO PEDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca DA INFORMAÇÃO DA MÉDICA 

PERITA DE FLS. DE QUE A PERICIA NÃO FOI REALIZADA, nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91283 Nr: 163-48.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO URSULINO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) das partes, para que se 

manifestem, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE FLS. 65/75, 

nos autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92404 Nr: 926-49.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUISIO GENIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca DA INFORMAÇÃO DA MÉDICA 

PERITA DE FLS. DE QUE A PERICIA NÃO FOI REALIZADA, nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97010 Nr: 98-19.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO WILLIANS FERREIRA SENNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V8 COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS EIRELLI, 

MIRASSOL ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO STRAPASSON - 

OAB:10608, RODRIGO AUED - OAB:148474

 Dessa forma, INDEFIRO a tutela antecipada, destacando, entrementes, 

que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. 2) 

CITEM-SE os requeridos, devendo constar que o prazo para responder 

aos termos da presente ação é de quinze (15) dias e que, não contestada 

em tal prazo, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados 

na inicial. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Colíder-MT, 26 de 

fevereiro de 2016.Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98848 Nr: 1372-18.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEI FAUSTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) das partes, para que se 

manifestem, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE FLS. , nos 

autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99162 Nr: 1592-16.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YVONE QUINTINO INOCENCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) das partes, para que se 

manifestem, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE FLS. , nos 

autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99171 Nr: 1600-90.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABILIO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA FONSECA ROSAS 

SILVA - OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 
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OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) das partes, para que se 

manifestem, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE FLS. , nos 

autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99183 Nr: 1610-37.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL LOURENÇO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) das partes, para que se 

manifestem, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE FLS. , nos 

autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99771 Nr: 2015-73.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FADJA, MARIA VALDILENE DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Donadia - 

OAB:17248 MT, REGINALDO RUEDA - OAB:20.899/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) das partes, para que se 

manifestem, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE FLS. , nos 

autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 100788 Nr: 2711-12.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) das partes, para que se 

manifestem, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE FLS. , nos 

autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 100934 Nr: 2820-26.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) das partes, para que se 

manifestem, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE FLS. , nos 

autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 101393 Nr: 3180-58.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉBORA NAYARA DAPPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT, Midiã Carbo Ferneda Borguetti - OAB:21097-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) das partes, para que se 

manifestem, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE FLS. , nos 

autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 101432 Nr: 3214-33.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARDUCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) das partes, para que se 

manifestem, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE FLS. , nos 

autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 101433 Nr: 3215-18.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILDO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) das partes, para que se 

manifestem, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE FLS. , nos 

autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 101482 Nr: 3246-38.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) das partes, para que se 

manifestem, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE FLS. , nos 

autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42091 Nr: 3177-55.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALPLAN PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A, GVT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Héber Amilcar de Sá Stábile - 

OAB:3283-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, Eladio Miranda Lima - OAB:86235/RJ

 De: Gabinete da Segunda Vara
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Para: Segunda Vara Cível

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 51220 Nr: 1937-26.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM CAETANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1937-26.2009.811.0009Código nº: 51220Vistos em 

correição.Trata-se de Execução de Sentença (fls. 197-200) proposta por 

Terezinha Leonidia Lopes contra Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[...].Vieram os autos conclusos.É o relato do necessário.Decido.1 - 

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:Art. 924. 

Extingue-se a execução quando:(...)II - a obrigação for satisfeita;Assim, 

diante do pagamento da obrigação por parte da executada, conforme fls. 

221-222, a extinção do feito é medida que se impõe.Ex positis, JULGO E 

DECLARO EXTINTO o presente processo, com fundamento no artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil, considerando que foi satisfeita 

totalmente a obrigação.Sem custas.2 - Destarte, DEFIRO o pedido (fl. 223) 

de levantamento dos valores depositados nas Contas nº 2100127276411 

e nº 1200127276110, ambas da Agência nº 4200, Banco do Brasil S.A 

(fls. 221-222), devendo a Secretaria de Vara expedir os respectivos 

alvarás, conforme requerido pelo exequente. EXPEÇAM-SE os 

competentes Alvarás.CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da 

CNGC “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a 

liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação”.INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pugnar o que de direito.Decorrido o prazo supra sem requerimentos e 

certificado o trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do 

feito com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 16 de dezembro de 2017.Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 51779 Nr: 2486-36.2009.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO MEDEIROS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO IPREN-RE DE DEFESA DO POVO 

MEBEGOKRE, BEBDIRITI TXUCARRAMÃE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2009/249

Código Apolo nº: 51779.

 Vistos em correição.

 I - INTIME-SE o exequente para se manifestar, no prazo legal, acerca do 

teor do documento de fl. 117.

 II - Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 19 de dezembro de 2017.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52715 Nr: 152-92.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA DE SOUZA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÁDIA GOMES SARMENTO - 

OAB:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53821 Nr: 1258-89.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRDS, JFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070, ELISANGELA MARCARI - OAB:10.297-B

 Autos nº: 1258-89.2010.811.0009.

Código Apolo nº: 53821.

Vistos, etc.

Cuida-se de execução de alimentos movida por Vinicius Ranulfo da Silva 

Souza, representado por sua genitora, Jucimar Ferreira da Silva, em face 

de José Caetano de Souza, todos devidamente qualificados.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 15/22.

Citado, o executado não apresentou justificativa (fl. 35), e teve sua prisão 

decretada na decisão de fls. 45/46v, ratificada nas decisões de fls. 59/65 

e 80.

As partes, devidamente representadas, apresentaram acordo às fls. 

86/89, requerendo a homologação pelo juízo e a extinção do feito .

 O MPE manifestou-se favoravelmente á homologação do acordo.

 É o relatório.

DECIDO.

Os direitos do exequente se encontram suficientemente preservados, 

razão pela qual a homologação do acordo é medida que se impõe, pois, os 

termos da transação não são contrários ao direito.

Assim sendo, considerando a manifestação de vontade das partes 

exaradas conjuntamente às fls. 86/89, devidamente representadas, e em 

consonância com a cota do Parquet de fl. 93, HOMOLOGO o acordo 

realizado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

 Consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, do 

Código de Processo Civil.

TRASLADE-SE cópia da presente decisão aos autos de código 53822, 

uma vez que o acordo apresentado abarca o referido processo.

Diante da decisão supra, DETERMINO o recolhimento dos mandados de 

prisão expedidos contra o executado.

Conforme acordado pelas partes, custas processuais a encargo do 

exequente. Contudo, fica suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, 

§ 3º, do CPC, em razão do deferimento da Justiça Gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Colíder/MT, 19 de maio de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55749 Nr: 275-56.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ODETE RODRIGUES CANNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55917 Nr: 366-49.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA DALIO LOPES, MADALENA LOPES MADEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57780 Nr: 2064-90.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.: 2064-90.2011.811.0009.

Código Apolo nº: 57780.

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Francisco da Silva, em 

face do Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS alegando, em síntese, 

que transitado e julgado a sentença, a Autarquia Federal não efetuou o 

pagamento determinado na r. sentença.

Intimada, a executada apresentou (fls. 114-120) impugnação à execução, 

onde discorda com cálculo apresentado pelo exequente e, 

consequentemente apresenta cálculo com os valores que entende ser 

devidos.

Em seguida, à fl. 122, a parte exequente manifestou concordância com o 

cálculo apresentado pela executada.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Tendo em vista que a exequente concordou com o cálculo apresentado 

pela executada, a expedição de RPV é medida que se impõe.

Diante do exposto, HOMOLOGO o cálculo de fls. 116-119, e, por 

consequência, DETERMINO a EXPEDIÇÃO de OFÍCIO Requisitório por 

intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, atendendo os demais requisitos legais pertinentes.

Com a juntada do RPV/Precatório, proceda-se a Secretaria de vara com a 

devida vinculação dos valores, e, em seguida INTIME-SE a parte 

exequente para manifestar pelo que entender de direito.

Às providências.

Colíder, 06 de setembro de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57883 Nr: 2167-97.2011.811.0009

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO SANTOS DA SILVA, JAMILSA DOS SANTOS 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZUEL BATISTA DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:OAB/MT 6.908-A

 Autos nº: 2167-97.2011.811.0009.Código Apolo nº:57883. Vistos, etc.1) 

Sem prejuízo de tentativa de conciliação no início da audiência de 

instrução e julgamento (artigo 359 do CPC), passo a sanear o processo, 

nos termos do artigo 357, CPC.2) Não há outras questões processuais 

pendentes a serem decididas, uma vez que as partes estão bem 

representadas e não há qualquer nulidade a ser sanada.3) A par disso, 

consoante o disposto no artigo 357, inciso II, do Código de Processo Civil, 

FIXO os seguintes pontos que depende de prova: 1) Quem deu causa ao 

inadimplemento. 2) As consequências legais advindas do inadimplemento. 

4) DESIGNO audiência de instrução para o dia 21 de fevereiro de 2018, às 

15h00min, devendo as partes, caso queiram, apresentar rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão a 

serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por 

intermédio dos advogados das partes (devendo a Secretaria desta Vara 

providenciar as int imações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz).Sirva a presente 

como mandado e ofício, no que couber.INTIME-SE.Colíder, 15 de janeiro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81379 Nr: 2453-41.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL/DEPTO NACIONAL - SENAI/DN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA CARNE INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATARINA BARROS DE AGUIAR 

ARAÚJO - OAB:DF 20.526, Fernanda Pareja Oliveira - OAB:, Kleiton 

Anderson Antunes de Souza - OAB:10.077 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2453-41.2012.811.0009.

Código Apolo nº: 81379.

 Vistos em correição.

Ante o teor da certidão de fl. 179, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar pelo que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

 Colíder/MT, 06 de dezembro de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81425 Nr: 2502-82.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2502-82.2012.811.0009Código nº: Ex positis, JULGO E 

DECLARO EXTINTO o presente processo, com fundamento no artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil, considerando que foi satisfeita 

totalmente a obrigação.Sem custas.Por derradeiro, ante o teor da certidão 

de fl. 161, a fim de dar cumprimento ao art. o §3º, do art. 450, da CNGC “O 

juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, 

total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação”, 

proceda-se com a intimação do autor acerca da liberação dos valores, 

mediante edital, com prazo de vinte (20) dias, para, querendo, manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias.Após o trânsito em julgado devidamente 

certificado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as baixas 

e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 16 de 

dezembro de 2017.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83935 Nr: 1305-58.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luisa Aparecida de Carvalho
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1305-58.2013.811.0009.Código do Apolo: 83935.Vistos, etc. 1 - 

Em atenção ao petitório de fl. 93-94, salienta-se que.....INDEFIRO o pleito 

de fl. 93.2 – Quanto ao pedido de cumprimento de sentença (fls. 88-92), 

com a remessa dos autos, INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de 

seu representante legal para, querendo, apresentar impugnação à 

execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), ou concordar 

com o cálculo apresentado pelo exequente, na forma do artigo 535 do 

Código de Processo Civil, sob pena de ser acrescido honorários 

advocatícios no importe de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1º 

do artigo 523 do NCPC. Interposta impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca da 

tempestividade e, independentemente de novo despacho, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 dias. Após, façam os autos 

conclusos.Se decorrer o prazo legal sem interposição da impugnação 

sobredita, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o pagamento por meio de Ofício 

de Requisição de Pequeno Valor à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, cujo adimplemento deverá ser realizado 

no prazo de 02 meses, contados da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente (art. 535, §3º, inciso II, do NCPC), sob as penas da lei.Não 

sendo o caso do parágrafo anterior, EXPEÇA-SE, por intermédio do 

presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, 

observando-se o disposto na Constituição Federal (art. 535, §3º, inciso I, 

do NCPC).3 - DEFIRO os benefícios da Justiça gratuita ao exequente, 

posto que hipossuficiente, conforme já reconhecido na fase executiva, 

nos termos do art. 5.º, inciso LXXIV, da CF e art. 98 do CPC. Colíder – MT, 

06 de setembro de 2017.Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juiz 

de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85018 Nr: 2405-48.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELEIDA APARECIDA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes para especificarem as provas que 

ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento.Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo 

o silêncio pela inexistência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85081 Nr: 2473-95.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2473-95.2013.811.0009.

Código Apolo nº: 85081.

 Vistos, etc.

Não obstante a Autarquia ré tenha apresentado contestação às fls. 36-38, 

verifica-se que esta não contesta o mérito da ação, mas tão somente o 

interesse de agir da parte autora por falta de requerimento administrativo, 

o que motivou a anulação da sentença pelo E. Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, conforme acórdão de fls. 83-86.

 Desse modo, tendo a parte autora, apresentado o respectivo 

comprovante de indeferimento do benefício na via administrativa (fl. 94), 

conforme determinado no acórdão sobredito e, também, em observância 

as regras de transição contida no Recurso extraordinário n. 631240 do 

Supremo Tribunal Federal, INTIME-SE a Autarquia ré para, querendo, 

apresentar contestação de mérito no prazo legal.

Em seguida, sendo apresentada contestação, INTIME-SE a parte autora 

para impugnar a contestação. Caso contrário, façam os autos conclusos.

 Às providências.

 Colíder/MT, 12 de janeiro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86886 Nr: 365-59.2014.811.0009

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS-M, JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - OAB:16.045/MT, 

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 Autos nº: 365-59.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 86886.

 Vistos em correição.

 1. DESIGNO audiência de instrução para o dia 25 de janeiro de 2018, às 

13h30min, devendo a Secretaria da Vara Única providenciar as intimações 

das testemunhas arroladas na representação de fl. 49.

2. Diante do recebimento da representação à fl. 50, RETIFIQUE-SE a 

Secretaria deste juízo a capa dos autos.

Sirva a presente como mandado e ofício, no que couber.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Colíder, 30 de outubro de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87993 Nr: 1296-62.2014.811.0009

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LEANDRO SILVA SIMPLICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIA SOUSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 Autos nº: 1296-62.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 87993.

Vistos etc.

1 – Ante as manifestações de fls. 47 e 54, DESIGNO audiência de 

conciliação, para o dia 05 de março de 2018, às 14h30min, a ser realizada 

pela conciliadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca, para onde os autos deverão ser enviados em tempo, 

devendo a Secretaria desta Vara intimar a parte autora para o seu 

comparecimento, bem como, o réu.

 2 - Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

3 - Após, façam os autos conclusos.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

Colíder/MT, 08 de janeiro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88910 Nr: 2027-58.2014.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 388 de 1071



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) das partes, para que se 

manifestem, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE FLS. , nos 

autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89835 Nr: 2816-57.2014.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte Autora, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, através do recolhimento da guia a ser emitida no site de Tribunal 

de Justiça do estado de Mato Grosso, devendo o comprovante do 

recolhimento ser juntado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89835 Nr: 2816-57.2014.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da localização de novo endereço do requerido, conforme consulta 

via INFOJUD, em anexo, CUMPRA-SE conforme decisão proferida a de fl. 

26.

Tendo em vista o número reduzido de servidores na secretaria desta vara, 

determino que a cópia da(o) sobredita(o) decisão e deste despacho 

sirvam como MANDADO e OFÍCIO, no que couber.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89846 Nr: 2824-34.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIRA FONSECA DO VAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento do 

auxílio-doença à autora Lira Fonseca do Val, equivalente ao 

SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, a partir da data do requerimento na via 

administrativa (11.08.2014), perdurando até a conversão em 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, 

na data do laudo pericial (12.05.2016), devidamente atualizado.Destarte, 

sintetizo os parâmetros para implantação do benefício, nos termos do art. 

80, parágrafo único, III, “g”, da Resolução /Presi/Cojef nº 16/2010:Número 

do CPF: 634.170.819-04.Nome da Mãe: Maria Nogueira.Nome do segurado: 

Lira Fonseca do Val.Endereço do segurado: Av. Trancredo Neves, nº 

1340, Centro, Setor Sul, Colíder/MT.Benefício concedido: 

Auxílio-doença.DIB: 11/08/2014 – data do requerimento na via 

administrativo do benefício (DER).Benefício concedido: Aposentadoria por 

invalidezDIB: 12/05/2016 – data do laudo pericial (conversão)Declaro a 

natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade da 

aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador quando, em 

razão da idade avançada e/ou enfermidade, não tem condições de 

exercer atividade laborativa.Outrossim, ante a decisão supra, torno 

definitiva a tutela antecipada concedida às fls. 55-56.Ademais, declaro 

extinto o presente processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I do NCPC.Sobre as prestações em atraso incidirão correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela, na forma prevista na Lei 

6.899/81 e ......Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder, 19 de maio de 

2017.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90902 Nr: 3674-88.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA ESTEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3674-88.2014.811.0009

Código nº: 90902

Vistos em correição.

1 – Interposto o recurso de apelação (fls.63-65), INTIME-SE a parte 

apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo 1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1.010, 

§2º, do CPC), INTIME-SE o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

2 - Após, REMETAM-SE os autos para o Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, grafando as nossas melhores homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Colíder/MT, 27 de setembro de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91334 Nr: 192-98.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO GOMES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 192-98.2015.811.0009.Código do Apolo: 91334.Vistos em 

correição.1 ........Nesse passo, cumpre salientar que apesar de a 

Autarquia Ré ter deixado de cumprir integralmente a r. sentença de fl. 

74-78, quanto a conversão do benefício de auxílio-doença em 

aposentadoria por invalidez, o fato é que o autor estava e está, obrigado a 

se submeter ao sobredito exame periódico, sob pena de não o fazer, ter 

seu benefício cessado.Portanto, não obstante o petitório de fls. 83-84, 

vê-se do documento coligido à fl. 85 (INFBEN – Informações do benefício), 

que o autor não atendeu a convocação para avaliação das condições que 

ensejaram a concessão do benefício, e pelo fato dos autos não se 

amoldarem em nenhuma das hipóteses de isenção (§ 1° do art. 101, da Lei 

8.213/91) ao exame sobredito, INDEFIRO o pleito de fls. 83-84. 2 – 

Cumpra-se as determinações remanescentes constantes na r. sentença 

de fls. 74-78. Intime-se. Cumpra-se.Às providências.Colíder – MT, 06 de 

dezembro de 2017.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade
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 Cod. Proc.: 92249 Nr: 816-50.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER PEREIRA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 816-50.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 92249.

Vistos em correição.

Trata-se de Ação Previdenciária com pedido de Antecipação dos Efeitos 

da Tutela ajuizada por VALTER PEREIRA DE MATOS, em face de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos.

Este juízo recebeu a inicial, indeferiu a tutela antecipada e determinou 

perícia, às fls. 33-34.

Entre um ato e outro, após a certidão do oficial de justiça á fl. 47 

informando que o autor está residindo no Estado do Paraná, este, por meio 

de sua advogada, manifestou à fl. 48 requerendo a extinção do feito tendo 

em vista a impossibilidade em prossegui-lo nesta Comarca.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora.

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposta por 

VALTER PEREIRA DE MATOS, em face de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil.

 Por fim, quanto ao pedido de desbloqueio judicial do veículo, resta 

prejudicada sua análise, uma vez que, não houve sequer determinação 

nesse sentido.

 Custas pelo autor, porém, SUSPENDO sua exigibilidade, nos termos do 

§3º, art. 98 do NCPC, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Uma vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Colíder/MT, 30 de outubro de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95727 Nr: 3096-91.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOSÉ DE APARECIDO ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE ALVES MARÇAL - 

OAB:19483/0-MT

 [...] Isto posto, DECLARO este Juízo comum da Segunda Vara 

incompetente para processar e julgar a causa. Por conseguinte, DECLINO 

a competência em favor do Juizado Especial desta comarca, para onde 

deverão ser REMETIDOS os autos em epígrafe. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Colíder, 19 de dezembro de 2017.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97010 Nr: 98-19.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO WILLIANS FERREIRA SENNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V8 COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS EIRELLI, 

MIRASSOL ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO STRAPASSON - 

OAB:10608, RODRIGO AUED - OAB:148474

 Autos nº: 98-19.2016.811.0009.

Código Apolo nº: 97010.

Vistos, etc.

Trata-se de “Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela 

Antecipada c/c Indenização por Danos Materiais e Morais”, ajuizada por 

Eduardo Williams Ferreira Senna em face de V8 Comércio de Automóveis 

e Mirassol Assistência Familiar LTDA - EPP, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, às fls. 59/60 e 67/68, respectivamente, aportou aos 

autos acordo entabulado entre as partes, pugnando pela homologação.

 Os autos vieram conclusos.

 É o breve relatório.

Como se vê às fls. 59/60 e 67/68, com fulcro no art. 487, III, “b” do CPC, as 

partes transigiram quanto ao mérito da ação, de modo que a extinção do 

feito é medida que se impõe.

 Posto isso, e considerando que referido acordo fora homologado nesta 

data, com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, inciso III, alínea 

“b”, do CPC/2015 c/c o 924, inciso II, do mesmo codex, com resolução de 

mérito, DECLARO EXTINTO o presente feito que Eduardo Williams Ferreira 

Senna move contra V8 Comércio de Automóveis e Mirassol Assistência 

Familiar LTDA - EPP.

Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado na exordial, 

uma vez que neste momento preenchem os requisitos autorizadores (art. 

99, e parágrafos do CPC).

Ademais, em virtude das partes não terem pactuado a respeito de quem 

seria o responsável pelo pagamento das custas judiciais, com fundamento 

no §2º, do artigo 90, do Código de Processo Civil e por se tratar a parte 

autora beneficiária da justiça gratuita, condeno, a parte requerida ao 

pagamento de eventuais custas.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

CUMPRA-SE.

Colíder/MT, 11 de abril de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98423 Nr: 1067-34.2016.811.0009

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADY JOÃO BORTOLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIGINA OMITO FRANCISCHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1067-34.2016.811.0009.

Código Apolo nº: 98423.

Vistos etc.

Tendo em vista o decurso do tempo desde a realização da audiência de 

conciliação, conforme termo de fl. 31, INTIME-SE a parte requerente, para, 

no prazo de 10 (dez) dias juntar a procuração, bem como, no mesmo ato, 

manifestar acerca do retorno negativo do AR colacionado a fl. 32.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

Colíder/MT, 08 de janeiro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98850 Nr: 1374-85.2016.811.0009
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA CARNEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) das partes, para que se 

manifestem, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE FLS. , nos 

autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99437 Nr: 1784-46.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELINDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) das partes, para que se 

manifestem, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE FLS. 71/81, 

nos autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99808 Nr: 2035-64.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) das partes, para que se 

manifestem, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE FLS. , nos 

autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 100093 Nr: 2237-41.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDERES FRANCESCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIFOS FERTILIZANTES LTDA, FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA - EXODOS I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13.779-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROSENTHAL - 

OAB:146.730/SP

 Autos nº: 2237-41.2016.811.0009.

Código Apolo nº: 100093

Vistos em correição.

Considerando que restaram infrutíferas as tentativas de citação pessoal 

da requerida Multifos Fertilizantes Ltda, DEFIRO o pedido de fls. 117-118.

 Assim, CITE-SE a requerida Multifos Fertilizantes Ltda mediante edital, com 

prazo de vinte (20) dias, para, querendo, apresentar resposta escrita no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo a secretaria observar a regra contida 

no art. 257 do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo sem manifestação, devidamente certificado, nos 

termos do art. 72 do CPC/2015, NOMEIO a Defensoria Pública para 

patrocinar a defesa da requerida Multifos Fertilizantes Ltda, assim 

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 06 de dezembro de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 100281 Nr: 2374-23.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO SANTOS AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação do(s) advogado(s) da parte autora do Despacho 

de Fls. 77, sendo que o conteúdo na integra também está disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(WWW.TJMT.JUS.BR). " Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se 

que, embora o requerente tenha juntado o comprovante de indeferimento à 

fl. 74, este se refere ao Benefício de Amparo Social ao Deficiente (o qual 

já estava juntando aos autos à fl. 66), diferente do que fora determinado 

na decisão de fl. 68, onde resta explicitado que pelo pedido principal dos 

autos se tratar do benefício de auxílio-doença com posterior 

aposentadoria por invalidez, o comprovante que deve ser juntado é o 

deferimento ou indeferimento do benefício de auxílio-doença. Ademais, é 

possível constatar que o requerente completou a maioridade, devendo ser 

regularizado sua representação processual. Dessa forma, INTIME-SE a 

parte requerente para, querendo, no prazo 15 (quinze) dias (art. 321, do 

NCPC), emendar a inicial, sanando as irregularidades acima apontadas, 

sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 04 de agosto de 2017. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade - Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 106128 Nr: 1990-26.2017.811.0009

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas - Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LUCAS GABRIEL BERNET DAMACENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA DA COMARCA 

DE COLÍDER - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1990-26.2017.811.0009.

Código Apolo nº: 106128.

Vistos em correição.

Em atenção ao §3º, do art. 120, do CPP, ABRA-SE vista ao Ministério 

Público para, querendo, manifestar pelo que entender de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Colíder/MT, 13 de novembro de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90487 Nr: 3367-37.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTIS - 

UNITINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.
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Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93148 Nr: 1427-03.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON CARLOS MALLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) das partes, para que se 

manifestem, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE FLS. 59/71, 

nos autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98567 Nr: 1170-41.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRLENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) das partes, para que se 

manifestem, NO PRAZO LEGAL, acerca LAUDO PERICIAL DE FLS. , nos 

autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107840 Nr: 3085-91.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDS, MEVDA, LDSA, FVDS, DMP, MSGDS, 

SCDS, JCDS, SMM, FVS, MCFB, STNP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, Carlos Frederick da S. I. de Almeida - 

OAB:MT. 7.355-A, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968

 Autos n°. 3085-91.2017.811.0009 – Código n°. 107840

Despacho

Vistos, etc.

1) Inicialmente, anoto que foram prestadas as informações requestadas 

nos autos do RHC nº. 92.693 – MT da 6ª turma do STJ, e HC nº. 

1013889-83.2017.8.11.0000, da 1ª Secretaria Criminal do TJMT (fls. 

596/598-v e 599/610), conforme documentos anexos.

2) No mais, em análise ao pedido de reconsideração da decisão que 

indeferiu a revogação da prisão de Marcio Eder Vacaro de Aquino (fls. 

635/639), em consonância com o parecer ministerial de fls. 659/661, 

INDEFIRO o pedido aventado pelo réu, por entender que ainda subsistem 

os motivos que deram azo a sua prisão, tal qual lançado no decisum que a 

decretou e ainda reforçados pela decisão que indeferiu o pedido primitivo 

de revogação da prisão (fls. 524/525), sendo desnecessários repeti-los 

neste momento, eis que foram exaustivamente analisados nas decisões 

anteriores.

3) Por fim, cumpra-se as determinações anteriores.

Às providências. Expeça-se o necessário.

Colíder/MT, 15 de janeiro de 2018.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 109227 Nr: 3972-75.2017.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO DOMINGOS SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:OAB/MT 6.908-A

 Processo n. 3972-75.2017.811.0009 – Código n. 109227

DESPACHO

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 26/03/2018, às 

13h30min.

3. Intimem-se. Ciência ao MPE.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Colíder/MT, 08 de janeiro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 86206 Nr: 3614-52.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 Ante o exposto, DECRETO A REVELIA DA ACUSADA Leila Oliveira dos 

Santos, em razão da ausência de comunicação do seu novo endereço ao 

juízo, nos termos do art. 367, caput, do Código de Processo Penal.No mais, 

abra-se vista ao Ministério Público e, posteriormente, a Defesa, para 

apresentação dos memoriais escritos, pelo prazo de cinco (05) dias cada. 

Ciência ao Ministério Público.Às providencias.Colíder/MT, 09 de janeiro de 

2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 103249 Nr: 81-46.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL APARECIDO LUCAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Código nº. 103249

Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de aditamento de denúncia.

Visando a economia dos atos processuais, evitando novos autos, o 

parquet optou de forma técnica e justa, requerer emendar/aditar a 

denúncia para que conste o novo fato criminoso com a finalidade de 

eventual aplicação do art. 71 do Código Penal.

No entanto, discordo no que tange ao procedimento requerido, pois não há 

como citar o acusado sem ao menos receber previamente a denúncia, 

pois o rito assim não permite, tampouco, existe a possibilidade de primeiro 

a defesa técnica se manifestar em 5 dias, pois ao meu ver, não se amolda 

como uma luva no art. 384 do CPP.

Consigno, outrossim, que não há elemento que demonstre que o parquet 

não conhecia do “novo fato” à época da denúncia oferecida nestes autos, 

até mesmo porque, trata-se de inquéritos policiais distintos, pois, caso 

contrário, tal fato não poderia ser objeto de nova denúncia, se no momento 

oportuno não o fez.

Deste modo, obedecendo ao devido processo legal, RECEBO o aditamento 

da denúncia como um novo fato criminoso, e para tanto, deverá o acusado 

ser CITADO para que no prazo legal apresente resposta à nova 
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acusação.

 E visando a economia dos atos processuais, fica desde já, a audiência já 

marcada para o fim de instrução deste novo fato criminoso.

CITE-se o acusado COM URGÊNCIA.

Ciência a DEFESA e após o Ministério Público.

Às providências.

Colíder-MT, 09 de Janeiro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 109156 Nr: 35941-09.2017.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FABIANA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da S. I. de 

Almeida - OAB:MT. 7.355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 35941-09.2017.811.0009.

Código Apolo nº: 109156.

 Vistos em plantão.

Recebo o recurso em sentido estrito (fls. 79-91) mantendo a decisão de 

fls. 70-72, por seus próprios fundamentos.

Tendo em vista que os recursos em sentido estrito aqui interposto se 

amolda ao previsto no artigo 583, III, deverá subir ao tribunal, nos próprios 

autos.

 Às contrarrazões, no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça deste Estado.

Nos termos do artigo 584 do Código de Processo Penal o fundamento do 

recurso não lhe reveste de efeito suspensivo, de tal sorte que o processo 

principal tramitará regularmente.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

 Colíder, 21 de dezembro de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito em Regime de Plantão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 109156 Nr: 35941-09.2017.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FABIANA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da S. I. de 

Almeida - OAB:MT. 7.355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Vistos, etc.

1. Certifique-se acerca do prazo para apresentação das contrarrazões 

pela Defesa.

 2. Defiro o requerimento do Ministério Público de fl. 93, devendo a 

Secretaria da Vara, após a apresentação das contrarrazões pela Defesa, 

encaminhar as cópias necessárias para apreciação pela Instância 

Superior.

3. Vista ao MPE para manifestação acerca do requerimento da Defesa de 

fls. 94/95.

4. O pedido da Defesa de fl. 96 resta prejudicado, uma vez que todos os 

processos que tramitam nesta Vara são físicos.

5. Após, torne-me concluso.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 12 de janeiro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107840 Nr: 3085-91.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDS, MEVDA, LDSA, FVDS, DMP, MSGDS, 

SCDS, JCDS, SMM, FVS, MCFB, STNP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, Carlos Frederick da S. I. de Almeida - 

OAB:MT. 7.355-A, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968

 Autos n°. 3085-91.2017.811.0009 – Código n°. 107840

Despacho

Vistos, etc.

1) Anoto que foram prestadas as informações requestadas nos autos do 

RHC nº. 93435 MT, da 6ª Sexta Turma do STJ (fls. 641/650), conforme 

documento anexo.

2) No mais, vista ao MPE para que se manifeste quanto ao pedido de fls. 

635/639.

Às providências. Expeça-se o necessário.

Colíder/MT, 08 de janeiro de 2018.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 108625 Nr: 14037-14.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIELE FRANCINE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHONATHAN ANTUNES 

PAULUK - OAB:20766/O

 Autos n°. 14037-14.2017.811.0015 – Código n°. 108625

Decisão

Vistos, etc.

Diante das manifestações das partes, HOMOLOGO o cálculo de pena 

apresentado à fl. 76.

Outrossim, tendo em vista que a reeducanda desenvolveu 20 horas de 

estudos no mês de outubro do ano de 2017, conforme documento de fl. 

80, DECLARO 01 dia de remição de sua pena, consoante manifestação 

ministerial (fls. 81/82), devendo ser observado quando da elaboração de 

novo cálculo.

No mais, promova-se a intimação da reeducanda para o pagamento da 

pena de multa (fl. 77), conforme pleito ministerial de fl. 82.

Feito isso, aguarde-se em cartório o cumprimento da pena imposta a 

reeducanda e/ou a concessão de benefícios.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 09 de janeiro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 109179 Nr: 3937-18.2017.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA SOBRINHO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTONIO 

BIOLCHI - OAB:18488/O

 Vistos, etc.

1. Para o interrogatório da ré DESIGNA-SE o dia 26/01/2018, às 14h30min.

2. Comunique-se ao juízo de origem.

3. Tratando-se de réu preso REQUISITE-SE sua condução para 

solenidade.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002201-45.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002201-45.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: MARCIO ALVES 

DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: AVIANCA . FINALIDADE: INTIMAR 

o(a) o Advogado(a) da parte requerente para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 08 de fevereiro de 2018 às 13h4 0min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder, 18 de dezembro de 2017. Ana Maria Guimarães 

Gestora Judiciária Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002202-30.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RAMOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002202-30.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: MARCIO RAMOS 

DA CRUZ Parte Ré: REQUERIDO: AVIANCA . FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte requerente para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 0 8 de fevereiro de 2018 às 1 4h20min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder, 18 de dezembro de 2017. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002245-64.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERSON ROGERIO DA SILVA (REQUERIDO)

IVONETE BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002245-64.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: E. L. ALVES - 

MERCADO - ME Parte Ré: REQUERIDO: VANDERSON ROGERIO DA SILVA, 

IVONETE BARBOSA DA SILVA . FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte requerente para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 08 de fevereiro de 2018 às 1 4h00min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder, 18 de dezembro de 2017. Ana Maria Guimarães 

Gestora Judiciária Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002247-34.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA VEGA DOS SANTOS GOMES (REQUERIDO)

JOSE CARLOS LOPES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002247-34.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: E. L. ALVES - 

MERCADO - ME Parte Ré: REQUERIDO: JOSE CARLOS LOPES DE 

OLIVEIRA, TEREZINHA VEGA DOS SANTOS GOMES . FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte requerente para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 08 de fevereiro de 2018 às 

14h40min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Colíder, 18 de dezembro de 2017. Ana Maria 

Guimarães Gestora Judiciária Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002260-33.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002260-33.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: JOAO VITOR DE 

OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA, MULTILASER 

INDUSTRIAL S.A. . FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte 

requerente para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 0 8 de fevereiro de 2018 às 17h00min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder, 18 de 

dezembro de 2017. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária Substituta 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002294-08.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002294-08.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO 

MOREIRA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. . FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte requerente para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 15 de fevereiro de 2018 às 

16h00min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 
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autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Colíder, 18 de dezembro de 2017. Ana Maria 

Guimarães Gestora Judiciária Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002299-30.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUINA DE OLIVEIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002299-30.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: JOAQUINA DE 

OLIVEIRA LEITE Parte Ré: REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS . 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte requerente para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 15 de 

fevereiro de 2018 às 16h2 0min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder, 18 de 

dezembro de 2017. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária Substituta 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002296-75.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE ZERI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002296-75.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: CLEIDE ZERI DE 

SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. . FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte requerente para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 15 de fevereiro de 2018 às 16h40min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder, 18 de dezembro de 2017. Ana Maria Guimarães 

Gestora Judiciária Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002300-15.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE DONINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELI VIDROS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002300-15.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: JOSE HENRIQUE 

DONINI Parte Ré: REQUERIDO: ANGELI VIDROS LTDA . FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte requerente para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 15 de fevereiro de 2018 às 

1 7h00min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Colíder, 18 de dezembro de 2017. Ana Maria 

Guimarães Gestora Judiciária Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002278-54.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARQUES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002278-54.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: ANDERSON 

MARQUES SOARES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. . 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte requerente para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 15 de 

fevereiro de 2018 às 1 3h00min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder, 19 de 

dezembro de 2017. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária Substituta 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002306-22.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HONORIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002306-22.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: JOSE HONORIO 

PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte requerente para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 15 de fevereiro de 2018 às 13h 20min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder, 19 de dezembro de 2017. Ana Maria Guimarães 

Gestora Judiciária Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002290-68.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELVA MARIA ALVES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. ARROTEIA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002290-68.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: ELVA MARIA 

ALVES Parte Ré: REQUERIDO: J. V. ARROTEIA - ME . FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte requerente para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 15 de fevereiro de 2018 às 

1 5h4 0min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Colíder, 19 de dezembro de 2017. Ana Maria 

Guimarães Gestora Judiciária Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002314-96.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA ZILA PALHARES FELICIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GS EMBALAGENS (REQUERIDO)

ANDERSON DE CASTRO LOBO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002314-96.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: MAYARA ZILA 

PALHARES FELICIANO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ANDERSON DE 

CASTRO LOBO, GS EMBALAGENS . FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte requerente para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 15 de fevereiro de 2018 às 1 4h 4 0min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder, 19 de dezembro de 2017. Ana Maria Guimarães 

Gestora Judiciária Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002342-64.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO DO SANTO MORELATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA OAB - MT0007010A (ADVOGADO)

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002342-64.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: EMILIO DO 

SANTO MORELATO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) 

constituído(a) nos autos para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 15 de fevereiro de 2018 às 15h00min, acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais 

Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária substituta

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001026-16.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA APARECIDA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIANE CRISTINA DE SOUZA PARO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Numero do Processo: 

1001026-16.2017.8.11.0009 EXEQUENTE: FABIANA APARECIDA DE 

SOUZA EXECUTADO: CLAUDIANE CRISTINA DE SOUZA PARO Vistos em 

correição. O cumprimento da sentença far-se-á no mesmo feito, a teor dos 

arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se 

tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 (quinze) dias o 

valor reclamado, a contar esse prazo da efetiva intimação, conforme 

demonstrativo de débito apresentado. Não cumprida espontaneamente a 

sentença no aludido prazo, na forma da lei, incidente de modo automático 

a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, 

determino seja acrescida nesta execução, cumulando-a com a obrigação, 

nos termos do art. 523, § 1.º, do aludido Codex. Na hipótese de não 

pagamento, acrescida a multa, façam os autos conclusos para análise do 

pedido de penhora online, via sistema Bacen-Jud. Se a parte executada 

resolver impugnar a execução deverá efetivá-la no mesmo prazo, 

hipótese em que deverá o processo concluso para recebê-la, se for o 

caso, declarando-se em quais os efeitos, que de regra não terá efeito o 

suspensivo, abrindo-se vistas à parte exequente para contrariá-la no 

mesmo lapso. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 11 de dezembro de 

2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002345-19.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE SCHEFFER DE OLANDRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO ROSSETO OAB - MT0012769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002345-19.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: SIMONE 

SCHEFFER DE OLANDRA Parte Ré: REQUERIDO: DECOLAR.COM LTDA 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) constituído(a) nos autos para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 15 de 

fevereiro de 2018 às 15h20min, acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Ana Maria Guimarães 

Gestora Judiciária substituta

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002216-14.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

PAULO CESAR DIAS DA SILVA OAB - 028.413.351-51 (REPRESENTANTE)

INGRATT MAIARA DE OLIVEIRA OAB - 033.844.981-78 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. C. (REQUERIDO)

S. D. E. D. F. -. S. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO)

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Numero do Processo: 

1002216-14.2017.8.11.0009 REQUERENTE: DANIEL DIAS DE OLIVEIRA 

REPRESENTANTE: PAULO CESAR DIAS DA SILVA, INGRATT MAIARA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT, MUNICIPIO DE COLIDER Vistos etc. Depois de indeferido o pedido de 

antecipação de tutela, a parte requerente peticionou novamente, 

requerendo a retratação da decisão aludida, trazendo para tanto nova 

documentação médica a pautar o pedido liminar, sustentando a 

necessidade do fornecimento dos exames de painel de epilepsia e do erro 

inato do metabolismo, uma vez que precisam diagnosticar e tratar as 

patologias que assolam o demandante, depois de ter recebido vacina do 

calendário vacinal pediátrico, apresentando convulsões e outros sintomas. 

Pediu antecipação de tutela para obrigar os requeridos, adotarem as 

medidas administrativas necessárias para a aquisição do tratamento 

sobredito, sob pena de bloqueio de verbas públicas. Novamente foi 

encaminhado o pedido ao Nat, para dar suporte à decisão. O laudo 

aportou à p. 01/20 identificador n.° 11202268, dizendo que embora não 

haja urgência na realização dos exames, eles devem ser feitos com 

máxima brevidade. Juntou documentos. Eis o relatório. De prólogo, revogo 

a decisão anterior, oportunidade que decido a antecipação de tutela. 

Providência requerida de urgência e ao que tudo indica imprescindível ao 

tratamento de saúde da parte requerente, tendo em vista a necessidade 

de um diagnóstico claro da patologia que assola requerente, uma vez que 

as convulsões estão evoluindo para epilepsia de difícil controle, como 

informado pela médica que realizou o atendimento do infante. O objetivo 

principal desta demanda é fornecer o procedimento exames de painel de 

epilepsia e do erro inato do metabolismo, conforme prescrição médica, 

além de outros tratamentos que se fizerem necessários, sob pena de 

inviabilizar a vida do doente, direito maior protegido de todas as formas 

pela legislação pátria. “Na ação que tenha por objeto o cumprimento de 

obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da 

obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que 

assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento”. Para 

esse propósito, caput, do art. 300 do Código de Processo Civil preceitua: 

“Art. 300 – A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” In casu, percebe-se que existe, de fato, 

evidencia-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, já que a parte autora demonstrou, por 

intermédio dos documentos juntados, a necessidade e a urgência na 

realização do procedimento cirúrgico pleiteado (identificador n.º 

11130267). Portanto, tratando-se de obrigação de fazer, de maneira a 

cobrir a realização de exames de painel de epilepsia e do erro inato do 

metabolismo, devem ser sopesados pontos que farão emergir a 

providência adequada, in limine litis, se constatada a relevância dos 

fundamentos e se descortinado justificado receio de ineficácia do 

provimento acaso concedido apenas ao final da demanda. Nessa 

conjuntura, o relatório médico de identificador n.º 11130267 (p. 01) informa 

que “... Está evoluindo para epilepsia de difícil controle ... O paciente 

necessita dar continuidade a investigação diagnostica, de forma urgente, 

para procedermos ao tratamento adequado...”. Descartadas as regras de 

conveniência e oportunidade, direito indisponível e inadiável em pauta, o 

acesso a serviço essencial de saúde é garantido na Carta Maior e 

minudenciado na legislação complementar e ordinária, além das normas 

administrativas de operacionalização fartamente existente. Saúde é um 

direito de todos e um dever estatal em disponibilizar seu acesso universal 

e igualitário, com ações e serviços inerentes, de relevância pública e 

inadiável, por meio de um atendimento integral num sistema único, em rede 

regionalizada e hierarquizada, para sua promoção, proteção e pronta 

recuperação dos que a demandarem. Inteligência dos arts. 196/200 da 

Carta Política, com disciplina, dentre outras, nas Leis n.° 8.080/1990 e nº 

8.142/1990. O art. 1.°, inciso III, da Constituição Federal dispõe que a 

República Federativa do Brasil constituiu-se em Estado Democrático de 

Direito e tem, dentre outros, como fundamento “a dignidade da pessoa 

humana”. “Dignidade” provém do latim dignitas. Significa tudo o que merece 

respeito, consideração, mérito ou estima. E dignidade passa pelo respeito 

ao direito à vida, cuja saúde é umbilicalmente precedente para o digno 

direito à vida. Acerca da matéria, o renomado constitucionalista 

ALEXANDRE DE MORAES leciona: “A dignidade da pessoa humana é um 

valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente 

na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz 

consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, 

constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve 

assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas 

limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem 

menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos” (MORAES, Alexandre de. ‘Constituição do Brasil 

interpretada e legislação constitucional’. Ed. Atlas – 2003. 2.ª ed. p. 128). 

A ilação que se faz é que o indivíduo, sobretudo o administrador público 

responsável, deve respeitar a dignidade de seu semelhante tal qual a 

Constituição Federal exige que lhe respeitem a própria. A finalidade do 

fundamento da dignidade humana é assegurar a proteção contra o arbítrio 

do poder estatal e implementar o desenvolvimento da pessoa humana por 

meio de condições mínimas de vida com dignidade. No que tange ao direito 

à vida, a Carta Magna, em seu art. 5.º, prevê a sua inviolabilidade, 

consolidando-o como um dos direitos fundamentais do homem, 

denominado de segunda geração. Já na esfera do Direito Internacional, o 

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, aprovado pela XXI 

sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em sua Parte III, art. 6.º, 

reza que “O direito à vida é inerente à pessoa humana. Este direito deverá 

ser protegido pela lei, ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua 

vida”. Na esfera do Direito internacional, o Pacto Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos, aprovado pela XXI sessão da Assembleia Geral 

das Nações Unidas, em sua Parte III, art. 6.º, reza: “O direito à vida é 

inerente à pessoa humana. Este direito deverá ser protegido pela lei, 

ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida”. Em brilhante 

artigo “O Direito À Vida”, a Professora Luciana Mendes Pereira Roberto, 

inspirada em CANOTILHO afirma: “O direito à vida é um direito subjetivo de 

defesa, pois é indiscutível o direito de o indivíduo afirmar o direito de viver, 

com a garantia da "não agressão" ao direito à vida, implicando também a 

garantia de uma dimensão protetiva deste direito à vida. Ou seja, o 

indivíduo tem o direito perante o Estado a não ser morto por este, o Estado 

tem a obrigação de se abster de atentar contra a vida do indivíduo, e por 

outro lado, o indivíduo tem o direito à vida perante os outros indivíduos e 

estes devem abster-se de praticar atos que atentem contra a vida de 

alguém. E conclui: o direito à vida é um direito, mas não é uma liberdade”. 

Inferido, assim, que o direito à vida, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tais como os demais, traz as prerrogativas de: a) 

imprescritibilidade (não se perde pelo decurso do prazo); b) 

inalienabilidade (inexiste possibilidade de transferência); c ) 

irrenunciabilidade (não pode ser objeto de renúncia); d) inviolabilidade 

(impossibilidade de desrespeito); e) universalidade (engloba todos os 

indivíduos); f) efetividade (o Poder Público deve atuar para garantir a sua 

implantação) e g) indivisibilidade (não deve ser analisado isoladamente). Já 

que “o direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. 

Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140), a Constituição 

Federal tutelou esse bem por meio de previsão expressa nos arts. 196 a 

200, destacáveis os seguintes excertos: “Art. 196. A saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” “Art. 198. As ações e serviços 

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes 

diretrizes: (...) II – atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;” Ademais, o direito à 

vida, à saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em 

detrimento de gastos públicos, como sabiamente já clareou o profícuo 

Ministro Celso de Mello, já referido acima, quando esteve no exercício da 

Presidência do Supremo Tribunal Federal, em contexto assemelhado (Pet. 

1.246-SC), cuja parte final merece transcrição: “Entre proteger a 

inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo 

inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, 

caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa 

fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – 

uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica 

impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o 

respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que 

têm acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição 

gratuita de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. Outra 
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não é a lição do Superior Tribunal de Justiça, na ementa da Segunda 

Turma que segue, julgamento feito em 18/12/2008, DJE de 11/11/2009, em 

REsp n.° 830.904, Proc. 2006/0060982-7 – MG, relatado pelo eminente Min. 

João Otávio de Noronha (destacado): “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA EM FAVOR DE PESSOA FÍSICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO. TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. GARANTIA 

CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. 1. 

Hipótese em que o Estado de Minas Gerais impugna a legitimidade do 

Ministério Público para propor Ação Civil Pública em favor de indivíduo 

determinado, postulando a disponibilização de tratamento médico fora do 

domicílio. 2. O direito à saúde, insculpido na Constituição Federal, tem 

natureza indisponível, em função do bem comum maior a proteger, 

derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que 

regulam a matéria. Não se trata de legitimidade do Ministério Público em 

razão da hipossuficiência econômica - matéria própria da Defensoria 

Pública -, mas da qualidade de indisponibilidade jurídica do direito-base 

(saúde). 3. Ainda que a ação concreta do Parquet dirija-se à tutela da 

saúde de um único sujeito, a abstrata inspiração ético-jurídica para seu 

agir não é o indivíduo, mas a coletividade. No fundo, o que está em jogo é 

um interesse público primário, dorsal no sistema do Estado Social, como 

porta-voz que é do sonho realizável de uma sociedade solidária, sob a 

bandeira do respeito absoluto à dignidade da pessoa humana. 4. Recurso 

Especial não provido”. (Destacado). Dentro desse contexto, importante 

salientar a notória e visível hipossuficiência da requerente, que tem que 

conviver com alegado problemas de saúde, posto que suas condições 

financeiras não lhe permitem custear, por si, os procedimentos indicados 

para o seu tratamento. Sendo assim, insta frisar que, ante a 

hipossuficiência de seus cidadãos, o Estado Democrático de Direito 

brasileiro, por meio de sua Carta Política, tornou obrigatória e solidária a 

tutela da saúde a todos os entes da Federação, conforme reza o art. 23, 

inciso II, da Constituição Federal: “Art. 23. É competência comum da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) II – cuidar da saúde 

e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 

deficiência”. É nesse sentido que a Lei n.° 8.080/1990, dispondo “...sobre 

as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 

outras providências”, preconiza em seu art. 2.º: “Art. 2.°. A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. Dessa forma, “Nas 

causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, por meio do Sistema 

Único de Saúde, os entes federados são solidariamente responsáveis 

(...)”. (TRF 4ª R. – Al 2003.04.01.041369-9 – SC – 3ª T – Rel. Des. Fed. 

Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz – DJU 21.01.2004 – p. 625). 

Constante no relatório apresentado pelo médico no identificador n.º 

11130267, que a parte requerente apresentou crises convulsivas após 

receber vacinas do calendário vacinal pediátrico, evoluiu com crises 

epiléticas, febris, tendo uma piora na epilepsia com indicação de exames 

de painel de epilepsia e do erro inato do metabolismo com urgência devido 

ao risco de danos definitivos. Procedimentos estes, necessário para 

melhorar seu caso clínico, serviço que o Estado, vem protelando ou não 

prestando. Ademais o parecer técnico do Nat foi incisivo ao afirmar que o 

tratamento médico solicitado deve ser realizado com brevidade. Como 

visto, o direito à saúde é direito constitucional garantido a todos. E se 

existe omissão, quem deve arcar com o ônus de tal falta de atitude com 

toda certeza jamais deverá ser o requerente, eis que totalmente 

hipossuficiente frente ao Poder Público estadual. Este é o entendimento 

jurisprudencial, com destaques: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO 

MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF. 

SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O art. 196 da Constituição Federal 

prescreve que é dever de o Estado (União, Estados, Município e Distrito 

Federal), garantir o acesso universal e igualitário das pessoas à saúde, 

estando este dever constitucional acima de qualquer Lei, portaria ou outro 

ato normativo, porquanto o que se visa garantir é o direito primordial à 

vida. Comprovando a parte a necessidade de utilização de medicamento, 

prescrito por médico habilitado, além de não possuir condições 

econômicas para suportar os custos do tratamento, deve o Estado 

fornecer o remédio, porquanto todas as pessoas têm direito à saúde. 

Sempre que presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in 

mora, é possível, antes do julgamento da lide, a concessão da liminar, 

mesmo contra o poder público, como meio de assegurar a estabilidade das 

partes e de garantir a eficácia da tutela jurídica definitiva. O artigo 1º, 

parágrafo 3º, da Lei Federal n. 8.437, de 30 de julho de 1992 - a qual 

dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder 

Público e dá outras providências, tem co condão de tolher pretensões 

jurisdicionais que visam antecipar do pagamento valores decorrentes de 

potenciais credores do Estado, impedindo com isso que antes do trânsito 

em julgado o Ente público seja compelido ao pagamento da pretensão 

jurisdicional pecuniário, o que não é o caso, trata-se aqui de exame para 

que seja diagnosticado patologia vivenciada pelo agravado, com a 

finalidade de que este seja submetido ao tratamento médico adequado 

para que possa ter o seu bem jurídico, que é sua vida, garantido, através 

desta pretensão jurisdicional. Mantém-se a decisão monocrática proferida 

em agravo de instrumento, se não demonstrado fato novo que pudesse 

ensejar a modificação do entendimento externado no decisium guerreado. 

Recurso conhecido e não provido”. (TJ-MS; AgRg-AG 

2010.039234-4/0001-00; Campo Grande; Quinta Turma Cível; Rel. Des. 

Vladimir Abreu da Silva; DJEMS 23/02/2011; pág. 26); “CONSTITUCIONAL. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE. EXAME PRESCRITO POR MÉDICO CREDENCIADO. NEGATIVA. 

DIREITO À SAÚDE. CUSTEIO DO EXAME. RESPONSABILIDADE DO PODER 

PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O 

ordenamento jurídico brasileiro estampa como valor fundamental a 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), prescrito por princípio 

constitucional que impõe dever aos destinatários de semelhante norma, 

sejam agentes do executivo, do legislativo ou do judiciário. 2. Embora a 

saúde seja considerada como um direito fundamental de 2ª geração 

(prestação positiva), quando está em risco a própria vida, enquanto 

mínimo existencial, adquire eficácia plena e aplicabilidade imediata, 

prevalecendo sobre qualquer norma jurídica, inclusive orçamentária. 3. 

Indiscutível a responsabilidade do poder público de arcar com o tratamento 

médico de saúde do paciente Jonas costa rosa, tal como garantido nos 

artigos 5º, caput, 6º e 196, da CF/88, bem como na legislação 

infraconstitucional citada na inicial. Não prevalecendo, pois, os 

argumentos invocados pelos requeridos, porque, no caso concreto, 

desamparadas de todo e qualquer vestígio de constitucionalidade a 

negativa de prestação do serviço de saúde pública, vejo que a 

determinação de realização do exame descrito no bojo da inicial, às custas 

do estado do Espírito Santo e/ou do município de Linhares, deve ser 

mantida, a fim de que seja atingido a finalidade precípua das cominações 

constitucionais. 4. Remessa conhecida. Sentença confirmada”. (TJ-ES; 

REO 30080124693; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Fernando 

Estevam Bravin Ruy; DJES 06/12/2010; pág. 34); “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO. 

DIREITO À VIDA CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. OBRIGAÇÃO DO 

PODER PÚBLICO GARANTIR O ACESSO DO CIDADÃO À SAÚDE. 

RECURSO IMPROVIDO. Tanto o Estado, como os Municípios e a União têm 

o dever de fornecer os exames médicos necessários à saúde dos 

cidadãos. A garantia constitucional do direito à vida assegura o acesso do 

cidadão às políticas públicas de saúde, devendo o Estado (em sentido 

lato) garantir o fornecimento de exames médicos necessários ao 

tratamento de doenças evolutivas, sem impor qualquer empecilho de 

ordem burocrática”. (TJ-MS; AC-Or 2010.035408-3/0000-00; Campo 

Grande; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro; DJEMS 

01/12/2010; pág. 23). Destarte, exsurge inegável o acesso à saúde de 

qualidade, oportunizando o bem estar daqueles que necessitam e, por vez 

ou outra, não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas raias 

judiciais. Rezam ainda os arts. 294 e 300 do Código de Processo Civil, que: 

“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou 

antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental”. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Aferível ictu oculi, pois, que a tutela específica 

pode ser adiantada, por força do dispositivo retrocitado, desde que haja 

elementos a evidenciar a probabilidade do direito, conforme expresso na 

prova documental coligida; e patente o perigo de dano, de possível 

agravamento da doença que está acometida a autora. Esta antecipação 

pode ser inaudita altera pars ou depois de justificação prévia, caso seja 

necessária. Na conjuntura, até pela urgente solução ansiada e clareza da 

prova carreada, não se mostra necessária e conveniente a justificação. 
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Nem se torna devida a prestação de garantia. Também não se fala em 

hipótese de irreversibilidade do provimento final. Os pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência são facilmente apreendidos da segura 

documentação subscrita por profissional da medicina, aflorando quadro de 

saúde debilitada do requerente, em cotejo com a normatização sobredita, 

que impõe ao Poder Público, o Executivo, a obrigação de garantir o acesso 

universal e igualitário à saúde dos cidadãos que de maneira imprescindível 

dela necessitarem. Evidenciada a relevância do fundamento. De outro 

lado, o justificado receio de ineficácia do provimento se atendido só final é 

cristalino, em face do risco quase certeiro de agravamento do estado de 

saúde do requerente, caso não obtenha, desde logo, os procedimentos 

solicitados por seu médico, uma incumbência legal do Estado que se 

negou a provê-la a tempo, tanto que provavelmente agravando a 

enfermidade que assola o demandante. Assim, materializando nos autos 

os requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Noutra seara, inaplicável o disposto no art. 1.º, § 3.º, da Lei n.° 

8.437/1992, quanto à ressalva para conceder liminares contra atos do 

Poder Público, tanto pela natureza do direito em tela como pela finalidade 

almejada, em decorrência da urgência que a obrigação se impõe. Isto 

posto, DEFIRO a liminar vindicada, em tutela antecipatória, para cominar 

que os requeridos, no prazo máximo de 15 dias, promovam imediatamente 

os procedimentos médicos, imprescindível para a manutenção da saúde 

da parte requerente, obrigação de fazer consistente no seguinte: I – 

DETERMINAR ao Estado de Mato Grosso, por seu Excelentíssimo Senhor 

Governador do Estado, e ao Município de Colíder por seu Excelentíssimo 

Senhor Prefeito do Município, com o concurso da Secretaria Estadual e 

Municipal de Saúde ou qualquer outro órgão responsável, que forneçam a 

parte requerente, a realização dos exames painel de epilepsia e do erro 

inato do metabolismo conforme indicado no identificador n.° 11130267, ou 

outros equivalentes, durante perdurar o tratamento, com urgência, e 

demais procedimentos que se fizerem necessários em relação à moléstia 

que aflige a parte autora, sob pena de eventual bloqueio de valores das 

contas públicas para dar efetividade à tutela jurídica de urgência 

concedida. Não se descura da continuidade do tratamento, de acordo com 

a prescrição médica a ser atendida pelos entes requeridos até a 

recuperação ou controle da doença que achaca a parte requerente. Uma 

vez que já houve citação da parte requerida, intime-os da presente 

decisão de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 19 de 

dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010048-13.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011324A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

PATRYCK DE ARAUJO AYALA OAB - 698.216.661-91 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

8010048-13.2016.8.11.0009 EXEQUENTE: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

PROCURADOR: PATRYCK DE ARAUJO AYALA Vistos em correição. 

Cumpra-se determinação anterior, segue espelho de bloqueio on line. 

Intime-se. Colíder, 15 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

8010407-94.2015.8.11.0009 EXEQUENTE: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos 

em correição. Cumprimento de decisão/sentença que, processada, teve 

expedida Requisição de Pequeno Valor - RPV, encaminhada ao Estado de 

Mato Grosso, na pessoa do seu Procurador Geral, o qual, mesmo intimado, 

não se dignou a pagá-la no prazo legal de 60 dias. A parte exequente 

requereu o sequestro/bloqueio de ativos financeiros em face do ente 

executado via sistema BACENJUD, a fim de fazer valer a ordem judicial 

expressa na RPV. É o singelo relatório. Decido. A Requisição de Pequeno 

Valor tem sede no art. 100, § 3.°, da Constituição Federal e art. 535, inciso 

II, § 3.°, do Código de Processo Civil. Reza o art. 100, § 3.º da Constituição 

Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional n.° 30/2000, 

in verbis: “Art. 100. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os 

pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em 

virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem 

cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos 

respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações 

orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...) § 3º. O 

disposto no "caput" deste artigo, relativamente à expedição de 

precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei 

como de pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial transitada em 

julgado”. Já o art. 535, caput e § 3.°, inciso II, do Código de Processo Civil 

estipula o seguinte: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa 

de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir: (...) § 3º Não impugnada a execução ou 

rejeitadas as arguições da executada: (...) II - por ordem do juiz, dirigida à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o 

pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente”. Os 

arts. 78 e 87, este com seus dois incisos, do ADCT garantiam a 

viabilização da RPV e estipulava regras transitórias acerca do que seria 

pequeno valor, com teto de 40 salários-mínimos para a fazenda pública 

estadual e distrital e de 30 salários-mínimos para a fazenda pública 

municipal. A preencher essa lacuna legislativa de competência privativa 

estadual, de sua alçada, em Mato Grosso adveio a Lei estadual n.° 

7.894/2003, que definiu em seu art. 1.°, §§ 1.° e 2.°, o que seria pequeno 

valor a ser liquidado pela RPV, ou seja, a quantia de até 256 Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF/MT), com valor, no cálculo, 

homologado e atualizado até a data de expedição do ofício requisitório, 

com prazo de 120 dias para sua liquidação, assim redigido: “Art. 1º São 

considerados de pequeno valor, para fins do disposto nos §§ 3º e 5º do 

Art. 100 da Constituição Federal, os créditos que a administração direta, 

autárquica e fundacional pública deva quitar em decorrência de decisão 

final, da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor atualizado, por 

beneficiário, seja igual ou inferior a 256 (duzentos e cinquenta e seis) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFMT), 

independentemente da natureza do crédito. § 1º Considera-se valor do 

crédito, para fins do disposto no caput deste artigo, o total apurado em 

conta de liquidação homologado no processo de origem, atualizado até a 

data de expedição do ofício judicial requisitante. § 2º Os critérios de que 

trata este artigo terão os respectivos valores atualizados monetariamente 

até a data do efetivo pagamento, que se fará no prazo máximo de 120 

(cento e vinte) dias, a contar do recebimento da requisição, na forma 

estabelecida nesta lei”. Em seu art. 3.° essa mesma Lei estadual 

direcionava o ofício requisitório ao Procurador Geral do Estado, porém via 

do senhor Presidente do sodalício mato-grossense. Todavia, no confronto 

da legislação retrotranscrita, alguns dispositivos ou parte deles dessa Lei 

estadual foram derrogados ou suplantados pelas regras novas do CPC, 

dentre as quais merecem destaque duas. A primeira direcionava a RPV ao 

Procurador Geral do Estado, necessariamente por intermédio do senhor 

Presidente do Tribunal de Justiça. No cotejo das normas, ruída essa 

exigência, cabendo ao próprio juiz da execução fazer esse direto 

direcionamento, segundo o inciso II do § 3.° do art. 535 do CPC. O que foi 

salutar, desburocratizando um pouco esse trâmite, sem perder a 

segurança jurídica. A segunda, que estabelecia o prazo de 120 dias para 

a liquidação da RPV, também derrogada pelo CPC ao reduzi-lo a 02 meses. 

O que também está orientado na Lei n.° 10.259/2001, que instituiu os 

Juizados Especiais Federais, e traz norma condizente e harmônica com o 

CPC, aplicável por analogia ao caso em tela. Vide seu art. 17, caput e § 

2.°, com destaques em negrito: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 
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será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. (...) § 2º Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão”. Como visto nestas últimas disposições legais, 

se o CPC silenciou sobre as medidas possíveis a serem adotadas para o 

caso de inadimplemento do ente estatal devedor, decerto pressupondo 

sérios e comprometidos os seus representantes, infelizmente nem sempre 

passando de pressuposição, como sugere este caso, a norma supra, em 

seu § 2.°, e a adiante transcrita jogam luz sobre a possibilidade de 

sequestro ou bloqueio de ativos financeiros, dinheiro vivo, do ente 

executado recalcitrante em liquidar a RPV. Conforme frisado, a Lei n.° 

12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública 

no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios 

– destarte, perfeitamente aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, 

incisos I e § 1. °, também preceitua a respeito do prazo menor de 02 

meses para liquidação da RPV e relativamente ao sequestro de 

numerários para efetivar a prestação jurisdicional nas hipóteses do ente 

estatal também permanecer hirto, com é o caso, inclusive a dispensar a 

prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia 

certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I 

– no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da 

requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independentemente de 

precatório, na hipótese do § 3o do art. 100 da Constituição Federal; (...). § 

1o Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o 

sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, 

dispensada a audiência da Fazenda Pública”. (Destaques feitos em preto e 

sublinhado). Em resumo, a RPV deve ser paga em até dois meses, 

mediante ofício requisitório do juiz da execução ao Procurador Geral do 

Estado, que disponibilizará os recursos financeiros devidos em conta 

bancária mais próxima do domicílio da parte exequente, a serem 

levantados mediante alvará judicial. O que em Mato Grosso é feito 

regularmente por meio da conta “Depósitos Judiciais”. Se a fazenda 

pública não fizer o pagamento, perfeitamente factível se revela o bloqueio 

ou sequestro de valores suficientes, que é operacionalizado, em regra, via 

do sistema BACENJUD, liberando-os a seguir à parte exequente pelo 

aludido alvará judicial. De fato, exsurge loquaz a pertinência da ordem 

judicial que visa satisfazer crédito devido pela Fazenda Pública que não 

cumpre em tempo seu dever constitucional e legal, mesmo concitada mais 

de uma vez. A RPV foi introduzida na Constituição Federal com a 

finalidade de dar efetividade à tutela jurisdicional, pois através dela o 

credor é capaz de obter a satisfação rápida de seus créditos junto à 

Administração Pública devedora, representando instrumento de importante 

eficácia. Mas que termina burlada pela inércia inexplicável e silenciosa do 

renitente ente executado. Não há dúvidas de que o sequestro de valores 

se afigura imperioso e indispensável, sob pena de relegar a Requisição de 

Pequeno Valor ao absoluto fracasso, incentivando os entes públicos ao 

seu não pagamento e obrigando o credor a périplo perplexo, sem saída, 

em afronta ao arcabouço legal retromencionado. Portanto é possível e 

necessário o bloqueio ou sequestro de valores nas contas do ente 

executado, como meio apto a garantir o cumprimento de decisão judicial e 

dar efetividade e celeridade à entrega da prestação jurisdicional, dentro de 

uma razoável duração do processo, a teor do art. 5.°, inciso LXXVIII, da 

Constituição Federal. Calha frisar que o processo começa por iniciativa da 

parte, mas se desenvolve por impulso oficial, sendo que as partes têm o 

direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a 

atividade satisfativa. E os sujeitos processuais devem comportar-se com 

lealdade e de acordo com a boa-fé, cooperando-se entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Dicção dos 

arts. 2.°, 4.°, 5.° e 6.° do CPC. Assim, não faz sentido acenar com um 

direito, previamente reconhecido durante o tramitar processual, acertado 

na RPV, mas descumprido pelo desleixo estatal, e não munir o 

cumprimento do título judicial respectivo de ferramental jurídico capaz de 

efetivá-lo, que só se revela eficaz pelo sequestro ou bloqueio dos ativos 

financeiros da fazenda pública porventura encontradiços no sistema 

financeiro nacional. Nesse rumo, os arrestos ora compilados, com 

destaques em negrito e sublinhados: “EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA 

DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. 

O regime de precatórios não se aplica aos pagamentos pela Administração 

Pública das requisições de pequeno valor, podendo o Juiz, diante da 

recusa no cumprimento da obrigação no prazo legal, determinar o 

sequestro de numerário correspondente na conta do Município, ainda que 

destinada ao recebimento de repasses para a manutenção da educação”. 

(TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; 

Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017); “ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR. PRAZO. DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO 

NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM 

RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido 

o prazo legal estipulado na legislação de regência para adimplemento da 

Requisição de Pequeno Valor, o sequestro de numerário é medida que se 

impõe, consoante entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. 

"O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 

10.259/2001)" (REsp 1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial 

submetido ao rito dos recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do 

CPC/73.). 3. "Se a requisição não é cumprida no prazo assinalado pela 

normatização específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser 

determinado o sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, 

nem, portanto, em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 

06/03/2012). Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - 

STJ; AgInt-RMS 50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. 

Min. Humberto Martins; DJE 25/08/2016); AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATRASO NO 

PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS VIA 

BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o juízo a quo 

determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária para 

pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado para 

cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que teria o 

prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o pagamento. 

2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de Agrestina 

confessa, em petição apresentada, já ter sido intimado para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, inclusive, 

foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses antes do 

ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação do 

Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a obrigação 

de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força do art. 

100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza alimentar, 

sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 4. Sobre a 

possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD para 

pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015”. No caso em 

tela, a Fazenda Pública deixou de proceder ao pagamento da RPV dentro 

do prazo legal de 60 dias. Aliás, bem extrapolado, sem qualquer iniciativa 

ou justificativa plausível. Imperioso lembrar que o bloqueio de valores não 

implica violação à ordem cronológica prevista no art. 100, caput, da 

Constituição Federal, já que a RPV consubstancia-se em ordem direta de 

pagamento e o aludido dispositivo é aplicável somente aos créditos 

expressos nos precatórios, o que não é o caso. Ademais, a norma 

insculpida pelo art. 100, § 3º, da Constituição Federal exclui, 

expressamente, a necessidade de submissão à ordem cronológica de 

apresentação para pagamento em relação à RPV. Deste modo, ainda que 

trate de medida grave a ser tomada apenas em situações excepcionais, é 

indiscutivelmente legítima quando a fazenda pública, de forma injustificada 

e indiferente, fugindo de sua responsabilidade, fora dos parâmetros 
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legais, descumpre obrigações líquidas, certas e exigíveis derivadas de 

decisão/sentença judicial transitada em julgado. Assim sendo, com as 

considerações supra, sem outra solução eficaz, impositiva a constrição 

de valores monetários de titularidade da fazenda pública executada 

necessários ao pagamento da RPV expedida. Isto posto, a fim de garantir 

o cumprimento da requisição judicial exprimida na RPV olvidada, defiro o 

pedido da parte exequente para DETERMINAR o sequestro/bloqueio de 

valores em contas bancárias da fazenda pública executada porventura 

existentes no sistema financeiro nacional, por intermédio do sistema 

BACENJUD, que inclusive poderá ser renovado, se necessário, com a 

juntada aos autos das vias da operação, no montante indicado em cálculo 

atualizado até o momento, a ser previamente apresentado pela parte 

exequente em 05 dias. Efetivado o bloqueio/sequestro com sucesso, 

documentado no protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, a quantia 

constritada deverá ser transferida para a conta depósitos judiciais, 

quando será expedido alvará para levantamento/transferência em favor 

da parte exequente, na conta bancária que tiver indicado. Se o sequestro 

do valor for exitoso, oficie-se imediatamente à fazenda pública, de maneira 

a recolher a RPV liquidada, neste caso, lamentavelmente pelo juízo, a 

evitar qualquer possibilidade de pagamento em duplicidade e 

locupletamento ilícito. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 15 de 

dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011595-64.2011.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELIO GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Numero do Processo: 

8011595-64.2011.8.11.0009 EXEQUENTE: JORGE LUIZ MELLO 

EXECUTADO: LUCELIO GOMES DA SILVA Vistos em correição. Assiste 

razão ao exequente. De fato não há comprovação nos autos da 

incapacidade absoluta do requerido, como já decidido outrora. Liberem-se 

os valores contristados nos autos em favor da parte exequente. Dando 

continuidade ao feito. Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em 

depósito ou aplicação em instituição financeira, que defiro, posto que 

obediente à gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, não se 

olvidando que a execução é promovida em benefício do credor, de modo 

menos oneroso para o devedor, sendo que não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional. Logo, proceda-se à pesquisa on 

line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, até o 

limite do crédito em execução. Se exitoso o bloqueio de importância, 

determino seja transferida para a conta depósitos judiciais, vinculando-a a 

este processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e 

sequente intimação das partes. Se penhorados valores, informe 

imediatamente à conta depósitos judiciais, para as medidas de mister. 

Intime-se a parte executada da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 

525, do aludido Codex. Caso a parte executada não apresente embargos 

no prazo legal, certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente 

para, em 05 dias, apresentar conta bancária para a respectiva 

transferência. Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto 

adjetivo, com as orientações operacionais do seção art. 515 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de 

Mato Grosso. Porventura restar inexitosa a restrição judicial, intime-se a 

parte exequente para manifestar o que for de seu interesse em 10 dias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder - MT, 15 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011595-64.2011.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELIO GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8011595-64.2011.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: JORGE LUIZ 

MELLO Parte Ré: EXECUTADO: LUCELIO GOMES DA SILVA . FINALIDADE: 

Intimar a parte exequente, através do advogado (a), da Decisão/despacho 

judicial cujo teor se lê no id – 11173402 e documento juntado aos autos id 

– 11288778, para no prazo de 10 dias manifestar o que entender de 

direito. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010603-35.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CAMILO CUSTODIO ARIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O (ADVOGADO)

JANAINA MACEDO RIBEIRO POSSMOSER OAB - MT0015845A 

(ADVOGADO)

ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA OAB - MT0018213A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS VOSNIACK (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010603-35.2013.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: RAFAEL CAMILO 

CUSTODIO ARIAS Parte Ré: EXECUTADO: CLOVIS VOSNIACK . 

FINALIDADE: Intimar a parte exequente, através do advogado (a), da 

Decisão/despacho judicial cujo teor se lê no id – 11176943 e documento 

juntado aos autos id – 11288800, para no prazo de 10 dias manifestar o 

que entender de direito. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO 

BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010802-23.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ABRAAO GAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALBER DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Numero do Processo: 

8010802-23.2014.8.11.0009 EXEQUENTE: CARLOS ABRAAO GAIA 

EXECUTADO: WALBER DE OLIVEIRA Vistos em correição. Pedido de 

penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em instituição 

financeira, que defiro, posto que obediente à gradação legal do art. 835, 

inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na ordem 

preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é promovida em 

benefício do credor, de modo menos oneroso para o devedor, sendo que 

não sugere maior gravidade a penhora de dinheiro, que melhor atende os 

interesses em jogo e a efetividade da prestação jurisdicional. Logo, 

proceda-se à pesquisa on line, com ordem de indisponibilidade, por meio 

do sistema BACENJUD, até o limite do crédito em execução. Se exitoso o 

bloqueio de importância, determino seja transferida para a conta depósitos 

judiciais, vinculando-a a este processo, com a lavratura do termo de 

penhora nos autos e sequente intimação das partes. Se penhorados 

valores, informe imediatamente à conta depósitos judiciais, para as 

medidas de mister. Intime-se a parte executada da constrição realizada 

nos autos, para que querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, 

nos termos do art. 525, do aludido Codex. Caso a parte executada não 

apresente embargos no prazo legal, certifique-se o necessário, 
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intimando-se a parte exequente para, em 05 dias, apresentar conta 

bancária para a respectiva transferência. Inteligência específica do art. 

854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as orientações operacionais do 

seção art. 515 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça de Mato Grosso. Porventura restar inexitosa a restrição judicial, 

intime-se a parte exequente para manifestar o que for de seu interesse em 

10 dias. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder - MT, 15 de dezembro de 2017. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010802-23.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ABRAAO GAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALBER DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010802-23.2014.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: CARLOS 

ABRAAO GAIA Parte Ré: EXECUTADO: WALBER DE OLIVEIRA . 

FINALIDADE: Intimar a parte exequente, através do advogado (a), da 

Decisão/despacho judicial cujo teor se lê no id – 11177191 e documento 

juntado aos autos id – 11288884, para no prazo de 10 dias manifestar o 

que entender de direito. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO 

BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010485-88.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ OAB - MT0018020A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos em 

correição. Cumprimento de decisão/sentença que, processada, teve 

expedida Requisição de Pequeno Valor - RPV, encaminhada ao Estado de 

Mato Grosso, na pessoa do seu Procurador Geral, o qual, mesmo intimado, 

não se dignou a pagá-la no prazo legal de 60 dias. A parte exequente 

requereu o sequestro/bloqueio de ativos financeiros em face do ente 

executado via sistema BACENJUD, a fim de fazer valer a ordem judicial 

expressa na RPV. É o singelo relatório. Decido. A Requisição de Pequeno 

Valor tem sede no art. 100, § 3.°, da Constituição Federal e art. 535, inciso 

II, § 3.°, do Código de Processo Civil. Reza o art. 100, § 3.º da Constituição 

Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional n.° 30/2000, 

in verbis: “Art. 100. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os 

pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em 

virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem 

cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos 

respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações 

orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...) § 3º. O 

disposto no "caput" deste artigo, relativamente à expedição de 

precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei 

como de pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial transitada em 

julgado”. Já o art. 535, caput e § 3.°, inciso II, do Código de Processo Civil 

estipula o seguinte: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa 

de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir: (...) § 3º Não impugnada a execução ou 

rejeitadas as arguições da executada: (...) II - por ordem do juiz, dirigida à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o 

pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente”. Os 

arts. 78 e 87, este com seus dois incisos, do ADCT garantiam a 

viabilização da RPV e estipulava regras transitórias acerca do que seria 

pequeno valor, com teto de 40 salários-mínimos para a fazenda pública 

estadual e distrital e de 30 salários-mínimos para a fazenda pública 

municipal. A preencher essa lacuna legislativa de competência privativa 

estadual, de sua alçada, em Mato Grosso adveio a Lei estadual n.° 

7.894/2003, que definiu em seu art. 1.°, §§ 1.° e 2.°, o que seria pequeno 

valor a ser liquidado pela RPV, ou seja, a quantia de até 256 Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF/MT), com valor, no cálculo, 

homologado e atualizado até a data de expedição do ofício requisitório, 

com prazo de 120 dias para sua liquidação, assim redigido: “Art. 1º São 

considerados de pequeno valor, para fins do disposto nos §§ 3º e 5º do 

Art. 100 da Constituição Federal, os créditos que a administração direta, 

autárquica e fundacional pública deva quitar em decorrência de decisão 

final, da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor atualizado, por 

beneficiário, seja igual ou inferior a 256 (duzentos e cinquenta e seis) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFMT), 

independentemente da natureza do crédito. § 1º Considera-se valor do 

crédito, para fins do disposto no caput deste artigo, o total apurado em 

conta de liquidação homologado no processo de origem, atualizado até a 

data de expedição do ofício judicial requisitante. § 2º Os critérios de que 

trata este artigo terão os respectivos valores atualizados monetariamente 

até a data do efetivo pagamento, que se fará no prazo máximo de 120 

(cento e vinte) dias, a contar do recebimento da requisição, na forma 

estabelecida nesta lei”. Em seu art. 3.° essa mesma Lei estadual 

direcionava o ofício requisitório ao Procurador Geral do Estado, porém via 

do senhor Presidente do sodalício mato-grossense. Todavia, no confronto 

da legislação retrotranscrita, alguns dispositivos ou parte deles dessa Lei 

estadual foram derrogados ou suplantados pelas regras novas do CPC, 

dentre as quais merecem destaque duas. A primeira direcionava a RPV ao 

Procurador Geral do Estado, necessariamente por intermédio do senhor 

Presidente do Tribunal de Justiça. No cotejo das normas, ruída essa 

exigência, cabendo ao próprio juiz da execução fazer esse direto 

direcionamento, segundo o inciso II do § 3.° do art. 535 do CPC. O que foi 

salutar, desburocratizando um pouco esse trâmite, sem perder a 

segurança jurídica. A segunda, que estabelecia o prazo de 120 dias para 

a liquidação da RPV, também derrogada pelo CPC ao reduzi-lo a 02 meses. 

O que também está orientado na Lei n.° 10.259/2001, que instituiu os 

Juizados Especiais Federais, e traz norma condizente e harmônica com o 

CPC, aplicável por analogia ao caso em tela. Vide seu art. 17, caput e § 

2.°, com destaques em negrito: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. (...) § 2º Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão”. Como visto nestas últimas disposições legais, 

se o CPC silenciou sobre as medidas possíveis a serem adotadas para o 

caso de inadimplemento do ente estatal devedor, decerto pressupondo 

sérios e comprometidos os seus representantes, infelizmente nem sempre 

passando de pressuposição, como sugere este caso, a norma supra, em 

seu § 2.°, e a adiante transcrita jogam luz sobre a possibilidade de 

sequestro ou bloqueio de ativos financeiros, dinheiro vivo, do ente 

executado recalcitrante em liquidar a RPV. Conforme frisado, a Lei n.° 

12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública 

no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios 

– destarte, perfeitamente aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, 

incisos I e § 1. °, também preceitua a respeito do prazo menor de 02 

meses para liquidação da RPV e relativamente ao sequestro de 

numerários para efetivar a prestação jurisdicional nas hipóteses do ente 

estatal também permanecer hirto, com é o caso, inclusive a dispensar a 

prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia 

certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I 

– no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da 

requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independentemente de 

precatório, na hipótese do § 3o do art. 100 da Constituição Federal; (...). § 

1o Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o 

sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, 
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dispensada a audiência da Fazenda Pública”. (Destaques feitos em preto e 

sublinhado). Em resumo, a RPV deve ser paga em até dois meses, 

mediante ofício requisitório do juiz da execução ao Procurador Geral do 

Estado, que disponibilizará os recursos financeiros devidos em conta 

bancária mais próxima do domicílio da parte exequente, a serem 

levantados mediante alvará judicial. O que em Mato Grosso é feito 

regularmente por meio da conta “Depósitos Judiciais”. Se a fazenda 

pública não fizer o pagamento, perfeitamente factível se revela o bloqueio 

ou sequestro de valores suficientes, que é operacionalizado, em regra, via 

do sistema BACENJUD, liberando-os a seguir à parte exequente pelo 

aludido alvará judicial. De fato, exsurge loquaz a pertinência da ordem 

judicial que visa satisfazer crédito devido pela Fazenda Pública que não 

cumpre em tempo seu dever constitucional e legal, mesmo concitada mais 

de uma vez. A RPV foi introduzida na Constituição Federal com a 

finalidade de dar efetividade à tutela jurisdicional, pois através dela o 

credor é capaz de obter a satisfação rápida de seus créditos junto à 

Administração Pública devedora, representando instrumento de importante 

eficácia. Mas que termina burlada pela inércia inexplicável e silenciosa do 

renitente ente executado. Não há dúvidas de que o sequestro de valores 

se afigura imperioso e indispensável, sob pena de relegar a Requisição de 

Pequeno Valor ao absoluto fracasso, incentivando os entes públicos ao 

seu não pagamento e obrigando o credor a périplo perplexo, sem saída, 

em afronta ao arcabouço legal retromencionado. Portanto é possível e 

necessário o bloqueio ou sequestro de valores nas contas do ente 

executado, como meio apto a garantir o cumprimento de decisão judicial e 

dar efetividade e celeridade à entrega da prestação jurisdicional, dentro de 

uma razoável duração do processo, a teor do art. 5.°, inciso LXXVIII, da 

Constituição Federal. Calha frisar que o processo começa por iniciativa da 

parte, mas se desenvolve por impulso oficial, sendo que as partes têm o 

direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a 

atividade satisfativa. E os sujeitos processuais devem comportar-se com 

lealdade e de acordo com a boa-fé, cooperando-se entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Dicção dos 

arts. 2.°, 4.°, 5.° e 6.° do CPC. Assim, não faz sentido acenar com um 

direito, previamente reconhecido durante o tramitar processual, acertado 

na RPV, mas descumprido pelo desleixo estatal, e não munir o 

cumprimento do título judicial respectivo de ferramental jurídico capaz de 

efetivá-lo, que só se revela eficaz pelo sequestro ou bloqueio dos ativos 

financeiros da fazenda pública porventura encontradiços no sistema 

financeiro nacional. Nesse rumo, os arrestos ora compilados, com 

destaques em negrito e sublinhados: “EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA 

DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. 

O regime de precatórios não se aplica aos pagamentos pela Administração 

Pública das requisições de pequeno valor, podendo o Juiz, diante da 

recusa no cumprimento da obrigação no prazo legal, determinar o 

sequestro de numerário correspondente na conta do Município, ainda que 

destinada ao recebimento de repasses para a manutenção da educação”. 

(TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; 

Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017); “ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR. PRAZO. DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO 

NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM 

RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido 

o prazo legal estipulado na legislação de regência para adimplemento da 

Requisição de Pequeno Valor, o sequestro de numerário é medida que se 

impõe, consoante entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. 

"O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 

10.259/2001)" (REsp 1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial 

submetido ao rito dos recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do 

CPC/73.). 3. "Se a requisição não é cumprida no prazo assinalado pela 

normatização específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser 

determinado o sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, 

nem, portanto, em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 

06/03/2012). Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - 

STJ; AgInt-RMS 50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. 

Min. Humberto Martins; DJE 25/08/2016); AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATRASO NO 

PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS VIA 

BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o juízo a quo 

determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária para 

pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado para 

cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que teria o 

prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o pagamento. 

2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de Agrestina 

confessa, em petição apresentada, já ter sido intimado para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, inclusive, 

foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses antes do 

ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação do 

Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a obrigação 

de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força do art. 

100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza alimentar, 

sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 4. Sobre a 

possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD para 

pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015”. No caso em 

tela, a Fazenda Pública deixou de proceder ao pagamento da RPV dentro 

do prazo legal de 60 dias. Aliás, bem extrapolado, sem qualquer iniciativa 

ou justificativa plausível. Imperioso lembrar que o bloqueio de valores não 

implica violação à ordem cronológica prevista no art. 100, caput, da 

Constituição Federal, já que a RPV consubstancia-se em ordem direta de 

pagamento e o aludido dispositivo é aplicável somente aos créditos 

expressos nos precatórios, o que não é o caso. Ademais, a norma 

insculpida pelo art. 100, § 3º, da Constituição Federal exclui, 

expressamente, a necessidade de submissão à ordem cronológica de 

apresentação para pagamento em relação à RPV. Deste modo, ainda que 

trate de medida grave a ser tomada apenas em situações excepcionais, é 

indiscutivelmente legítima quando a fazenda pública, de forma injustificada 

e indiferente, fugindo de sua responsabilidade, fora dos parâmetros 

legais, descumpre obrigações líquidas, certas e exigíveis derivadas de 

decisão/sentença judicial transitada em julgado. Assim sendo, com as 

considerações supra, sem outra solução eficaz, impositiva a constrição 

de valores monetários de titularidade da fazenda pública executada 

necessários ao pagamento da RPV expedida. Isto posto, a fim de garantir 

o cumprimento da requisição judicial exprimida na RPV olvidada, defiro o 

pedido da parte exequente para DETERMINAR o sequestro/bloqueio de 

valores em contas bancárias da fazenda pública executada porventura 

existentes no sistema financeiro nacional, por intermédio do sistema 

BACENJUD, que inclusive poderá ser renovado, se necessário, com a 

juntada aos autos das vias da operação, no montante indicado em cálculo 

atualizado até o momento, a ser previamente apresentado pela parte 

exequente em 05 dias. Efetivado o bloqueio/sequestro com sucesso, 

documentado no protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, a quantia 

constritada deverá ser transferida para a conta depósitos judiciais, 

quando será expedido alvará para levantamento/transferência em favor 

da parte exequente, na conta bancária que tiver indicado. Se o sequestro 

do valor for exitoso, oficie-se imediatamente à fazenda pública, de maneira 

a recolher a RPV liquidada, neste caso, lamentavelmente pelo juízo, a 

evitar qualquer possibilidade de pagamento em duplicidade e 

locupletamento ilícito. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 12 de 

dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010426-66.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CEREZOLI & SANTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEVIX CONSTRUCOES S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010426-66.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: CEREZOLI & 

SANTOS LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: ENGEVIX CONSTRUCOES S/A 

. FINALIDADE: Intimar a parte exequente, através do (a) advogado (a), da 

Decisão/despacho judicial cujo teor se lê no id – 11091514, bem como, do 

espelho de penhora e espelho de Renajud juntados aos autos ids – 

11289879 e seguintes, para manifestar o que for de seu interesse em 10 

dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010203-50.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ISAURA JANICE RESMINI MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO PEDRO RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO BARRETO DA CRUZ OAB - MT0017238A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010203-50.2015.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: ISAURA JANICE 

RESMINI MARTINS Parte Ré: EXECUTADO: OSVALDO PEDRO RODRIGUES 

. FINALIDADE: Intimar a parte exequente, através do (a) advogado (a), da 

Decisão/despacho judicial cujo teor se lê no id – 11091298, bem como, do 

espelho de penhora e espelho de Renajud juntados aos autos ids – 

11291797 e seguintes, para manifestar o que for de seu interesse em 10 

dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010203-50.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ISAURA JANICE RESMINI MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO PEDRO RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO BARRETO DA CRUZ OAB - MT0017238A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Numero do Processo: 

8010203-50.2015.8.11.0009 EXEQUENTE: ISAURA JANICE RESMINI 

MARTINS EXECUTADO: OSVALDO PEDRO RODRIGUES Vistos em 

correição. Pedido no sentido penhorar dinheiro em espécie, em depósito 

ou aplicação em instituição financeira e veículo de via terrestre, que defiro, 

posto que obediente à gradação legal do art. 835, inciso I e IV, do Código 

de Processo Civil, estando em primeiro e quarto lugar na ordem 

preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é promovida em 

benefício do credor, de modo menos oneroso para o devedor, sendo que 

não sugere maior gravidade a penhora de dinheiro e veículo automotor, 

que melhor atende os interesses em jogo e a efetividade da prestação 

jurisdicional. Logo, proceda-se à pesquisa on line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, até o 

limite do crédito em execução. Se exitoso o bloqueio de importância e de 

veículo, determino seja aquela transferida para a conta dos depósitos 

judiciais e que seja feita a restrição desta, vinculando-a a este processo, 

com a lavratura do termo de penhora nos autos e sequente intimação das 

partes. Se penhorados valores, informe imediatamente à conta dos 

depósitos judiciais, para as medidas de mister. Intime-se a parte executada 

da constrição realizada nos autos, para que querendo ofereça 

impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 525, do aludido 

Codex. Caso a parte executada não apresente embargos no prazo legal, 

certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 

dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência. 

Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais do art. 515 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. Porventura restar 

inexitosa a restrição judicial, intime-se a parte exequente para manifestar o 

que for de seu interesse em 10 dias. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder - MT, 

12 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8020028-18.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MENEGATTI WILCENSKI & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU DOS SANTOS (EXECUTADO)

SERAFINA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8020028-18.2015.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: MENEGATTI 

WILCENSKI & CIA LTDA - EPP Parte Ré: EXECUTADO: DIRCEU DOS 

SANTOS, SERAFINA DOS SANTOS . FINALIDADE: Intimar a parte 

exequente, através do (a) advogado (a), da Decisão/despacho judicial 

cujo teor se lê no id – 11085885, bem como, do espelho de penhora e 

espelho de Renajud juntados aos autos ids – 11299417 e seguintes, para 

manifestar o que for de seu interesse em 10 dias. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010285-81.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011324A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

8010285-81.2015.8.11.0009 EXEQUENTE: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos 

em correição. Diante dos cálculos atualizados, proceda o bloqueio de 

valores, como determinado anteriormente. Intime-se. Cumpra-se. 

Colíder-MT, 12 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010393-76.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADMAR AGOSTINI MANICA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA GLORIA DA CONCEICAO SILVA 00952595117 (EXECUTADO)

ANDERSON LUIZ DA SILVA MOLINA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010393-76.2016.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: ADMAR AGOSTINI 

MANICA Parte Ré: EXECUTADO: MARIA DA GLORIA DA CONCEICAO 

SILVA 00952595117, ANDERSON LUIZ DA SILVA MOLINA . FINALIDADE: 

Intimar a parte exequente, através do (a) Defensor (a)/Advogado(a), da 

Decisão/despacho judicial cujo teor se lê no id – 11071803, bem como, do 

espelho de Penhora e espelho de Renajud juntados aos autos ids – 

11306354 e seguintes, para manifestar o que for de seu interesse em 10 

dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 
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TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010189-66.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0017522A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Numero do Processo: 

8010189-66.2015.8.11.0009 EXEQUENTE: FREDERICO STECCA CIONI 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos 

em correição. Cumprimento de decisão/sentença que, processada, teve 

expedida Requisição de Pequeno Valor - RPV, encaminhada ao Estado de 

Mato Grosso, na pessoa do seu Procurador Geral, o qual, mesmo intimado, 

não se dignou a pagá-la no prazo legal de 60 dias. A parte exequente 

requereu o sequestro/bloqueio de ativos financeiros em face do ente 

executado via sistema BACENJUD, a fim de fazer valer a ordem judicial 

expressa na RPV. É o singelo relatório. Decido. A Requisição de Pequeno 

Valor tem sede no art. 100, § 3.°, da Constituição Federal e art. 535, inciso 

II, § 3.°, do Código de Processo Civil. Reza o art. 100, § 3.º da Constituição 

Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional n.° 30/2000, 

in verbis: “Art. 100. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os 

pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em 

virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem 

cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos 

respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações 

orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...) § 3º. O 

disposto no "caput" deste artigo, relativamente à expedição de 

precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei 

como de pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial transitada em 

julgado”. Já o art. 535, caput e § 3.°, inciso II, do Código de Processo Civil 

estipula o seguinte: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa 

de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir: (...) § 3º Não impugnada a execução ou 

rejeitadas as arguições da executada: (...) II - por ordem do juiz, dirigida à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o 

pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente”. Os 

arts. 78 e 87, este com seus dois incisos, do ADCT garantiam a 

viabilização da RPV e estipulava regras transitórias acerca do que seria 

pequeno valor, com teto de 40 salários-mínimos para a fazenda pública 

estadual e distrital e de 30 salários-mínimos para a fazenda pública 

municipal. A preencher essa lacuna legislativa de competência privativa 

estadual, de sua alçada, em Mato Grosso adveio a Lei estadual n.° 

7.894/2003, que definiu em seu art. 1.°, §§ 1.° e 2.°, o que seria pequeno 

valor a ser liquidado pela RPV, ou seja, a quantia de até 256 Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPF/MT), com valor, no cálculo, 

homologado e atualizado até a data de expedição do ofício requisitório, 

com prazo de 120 dias para sua liquidação, assim redigido: “Art. 1º São 

considerados de pequeno valor, para fins do disposto nos §§ 3º e 5º do 

Art. 100 da Constituição Federal, os créditos que a administração direta, 

autárquica e fundacional pública deva quitar em decorrência de decisão 

final, da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor atualizado, por 

beneficiário, seja igual ou inferior a 256 (duzentos e cinquenta e seis) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFMT), 

independentemente da natureza do crédito. § 1º Considera-se valor do 

crédito, para fins do disposto no caput deste artigo, o total apurado em 

conta de liquidação homologado no processo de origem, atualizado até a 

data de expedição do ofício judicial requisitante. § 2º Os critérios de que 

trata este artigo terão os respectivos valores atualizados monetariamente 

até a data do efetivo pagamento, que se fará no prazo máximo de 120 

(cento e vinte) dias, a contar do recebimento da requisição, na forma 

estabelecida nesta lei”. Em seu art. 3.° essa mesma Lei estadual 

direcionava o ofício requisitório ao Procurador Geral do Estado, porém via 

do senhor Presidente do sodalício mato-grossense. Todavia, no confronto 

da legislação retrotranscrita, alguns dispositivos ou parte deles dessa Lei 

estadual foram derrogados ou suplantados pelas regras novas do CPC, 

dentre as quais merecem destaque duas. A primeira direcionava a RPV ao 

Procurador Geral do Estado, necessariamente por intermédio do senhor 

Presidente do Tribunal de Justiça. No cotejo das normas, ruída essa 

exigência, cabendo ao próprio juiz da execução fazer esse direto 

direcionamento, segundo o inciso II do § 3.° do art. 535 do CPC. O que foi 

salutar, desburocratizando um pouco esse trâmite, sem perder a 

segurança jurídica. A segunda, que estabelecia o prazo de 120 dias para 

a liquidação da RPV, também derrogada pelo CPC ao reduzi-lo a 02 meses. 

O que também está orientado na Lei n.° 10.259/2001, que instituiu os 

Juizados Especiais Federais, e traz norma condizente e harmônica com o 

CPC, aplicável por analogia ao caso em tela. Vide seu art. 17, caput e § 

2.°, com destaques em negrito: “Art. 17. Tratando-se de obrigação de 

pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento 

será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 

requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na 

agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, 

independentemente de precatório. (...) § 2º Desatendida a requisição 

judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão”. Como visto nestas últimas disposições legais, 

se o CPC silenciou sobre as medidas possíveis a serem adotadas para o 

caso de inadimplemento do ente estatal devedor, decerto pressupondo 

sérios e comprometidos os seus representantes, infelizmente nem sempre 

passando de pressuposição, como sugere este caso, a norma supra, em 

seu § 2.°, e a adiante transcrita jogam luz sobre a possibilidade de 

sequestro ou bloqueio de ativos financeiros, dinheiro vivo, do ente 

executado recalcitrante em liquidar a RPV. Conforme frisado, a Lei n.° 

12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública 

no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios 

– destarte, perfeitamente aplicável ao caso diretamente – em seu art. 13, 

incisos I e § 1. °, também preceitua a respeito do prazo menor de 02 

meses para liquidação da RPV e relativamente ao sequestro de 

numerários para efetivar a prestação jurisdicional nas hipóteses do ente 

estatal também permanecer hirto, com é o caso, inclusive a dispensar a 

prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia 

certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I 

– no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da 

requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independentemente de 

precatório, na hipótese do § 3o do art. 100 da Constituição Federal; (...). § 

1o Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o 

sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, 

dispensada a audiência da Fazenda Pública”. (Destaques feitos em preto e 

sublinhado). Em resumo, a RPV deve ser paga em até dois meses, 

mediante ofício requisitório do juiz da execução ao Procurador Geral do 

Estado, que disponibilizará os recursos financeiros devidos em conta 

bancária mais próxima do domicílio da parte exequente, a serem 

levantados mediante alvará judicial. O que em Mato Grosso é feito 

regularmente por meio da conta “Depósitos Judiciais”. Se a fazenda 

pública não fizer o pagamento, perfeitamente factível se revela o bloqueio 

ou sequestro de valores suficientes, que é operacionalizado, em regra, via 

do sistema BACENJUD, liberando-os a seguir à parte exequente pelo 

aludido alvará judicial. De fato, exsurge loquaz a pertinência da ordem 

judicial que visa satisfazer crédito devido pela Fazenda Pública que não 

cumpre em tempo seu dever constitucional e legal, mesmo concitada mais 

de uma vez. A RPV foi introduzida na Constituição Federal com a 

finalidade de dar efetividade à tutela jurisdicional, pois através dela o 

credor é capaz de obter a satisfação rápida de seus créditos junto à 

Administração Pública devedora, representando instrumento de importante 

eficácia. Mas que termina burlada pela inércia inexplicável e silenciosa do 

renitente ente executado. Não há dúvidas de que o sequestro de valores 

se afigura imperioso e indispensável, sob pena de relegar a Requisição de 

Pequeno Valor ao absoluto fracasso, incentivando os entes públicos ao 

seu não pagamento e obrigando o credor a périplo perplexo, sem saída, 

em afronta ao arcabouço legal retromencionado. Portanto é possível e 

necessário o bloqueio ou sequestro de valores nas contas do ente 

executado, como meio apto a garantir o cumprimento de decisão judicial e 

dar efetividade e celeridade à entrega da prestação jurisdicional, dentro de 

uma razoável duração do processo, a teor do art. 5.°, inciso LXXVIII, da 

Constituição Federal. Calha frisar que o processo começa por iniciativa da 
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parte, mas se desenvolve por impulso oficial, sendo que as partes têm o 

direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a 

atividade satisfativa. E os sujeitos processuais devem comportar-se com 

lealdade e de acordo com a boa-fé, cooperando-se entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Dicção dos 

arts. 2.°, 4.°, 5.° e 6.° do CPC. Assim, não faz sentido acenar com um 

direito, previamente reconhecido durante o tramitar processual, acertado 

na RPV, mas descumprido pelo desleixo estatal, e não munir o 

cumprimento do título judicial respectivo de ferramental jurídico capaz de 

efetivá-lo, que só se revela eficaz pelo sequestro ou bloqueio dos ativos 

financeiros da fazenda pública porventura encontradiços no sistema 

financeiro nacional. Nesse rumo, os arrestos ora compilados, com 

destaques em negrito e sublinhados: “EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA 

DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. 

O regime de precatórios não se aplica aos pagamentos pela Administração 

Pública das requisições de pequeno valor, podendo o Juiz, diante da 

recusa no cumprimento da obrigação no prazo legal, determinar o 

sequestro de numerário correspondente na conta do Município, ainda que 

destinada ao recebimento de repasses para a manutenção da educação”. 

(TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes; 

Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017); “ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR. PRAZO. DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO 

NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM 

RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido 

o prazo legal estipulado na legislação de regência para adimplemento da 

Requisição de Pequeno Valor, o sequestro de numerário é medida que se 

impõe, consoante entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. 

"O prazo para pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial 

transitada em julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 

(sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à 

autoridade citada para a causa, sendo certo que, desatendida a 

requisição judicial, o Juiz determinará o sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 

10.259/2001)" (REsp 1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial 

submetido ao rito dos recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do 

CPC/73.). 3. "Se a requisição não é cumprida no prazo assinalado pela 

normatização específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser 

determinado o sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, 

nem, portanto, em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 

06/03/2012). Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - 

STJ; AgInt-RMS 50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. 

Min. Humberto Martins; DJE 25/08/2016); AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATRASO NO 

PAGAMENTO DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS VIA 

BACEN-JUD. POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o juízo a quo 

determinado o bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária para 

pagamento dos créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado para 

cumprir com a obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que teria o 

prazo de sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o pagamento. 

2. Ocorre que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de Agrestina 

confessa, em petição apresentada, já ter sido intimado para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, inclusive, 

foi protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses antes do 

ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação do 

Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a obrigação 

de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força do art. 

100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza alimentar, 

sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 4. Sobre a 

possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD para 

pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento. (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015”. No caso em 

tela, a Fazenda Pública deixou de proceder ao pagamento da RPV dentro 

do prazo legal de 60 dias. Aliás, bem extrapolado, sem qualquer iniciativa 

ou justificativa plausível. Imperioso lembrar que o bloqueio de valores não 

implica violação à ordem cronológica prevista no art. 100, caput, da 

Constituição Federal, já que a RPV consubstancia-se em ordem direta de 

pagamento e o aludido dispositivo é aplicável somente aos créditos 

expressos nos precatórios, o que não é o caso. Ademais, a norma 

insculpida pelo art. 100, § 3º, da Constituição Federal exclui, 

expressamente, a necessidade de submissão à ordem cronológica de 

apresentação para pagamento em relação à RPV. Deste modo, ainda que 

trate de medida grave a ser tomada apenas em situações excepcionais, é 

indiscutivelmente legítima quando a fazenda pública, de forma injustificada 

e indiferente, fugindo de sua responsabilidade, fora dos parâmetros 

legais, descumpre obrigações líquidas, certas e exigíveis derivadas de 

decisão/sentença judicial transitada em julgado. Assim sendo, com as 

considerações supra, sem outra solução eficaz, impositiva a constrição 

de valores monetários de titularidade da fazenda pública executada 

necessários ao pagamento da RPV expedida. Isto posto, a fim de garantir 

o cumprimento da requisição judicial exprimida na RPV olvidada, defiro o 

pedido da parte exequente para DETERMINAR o sequestro/bloqueio de 

valores em contas bancárias da fazenda pública executada porventura 

existentes no sistema financeiro nacional, por intermédio do sistema 

BACENJUD, que inclusive poderá ser renovado, se necessário, com a 

juntada aos autos das vias da operação, no montante indicado em cálculo 

atualizado até o momento, a ser previamente apresentado pela parte 

exequente em 05 dias. Efetivado o bloqueio/sequestro com sucesso, 

documentado no protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, a quantia 

constritada deverá ser transferida para a conta depósitos judiciais, 

quando será expedido alvará para levantamento/transferência em favor 

da parte exequente, na conta bancária que tiver indicado. Se o sequestro 

do valor for exitoso, oficie-se imediatamente à fazenda pública, de maneira 

a recolher a RPV liquidada, neste caso, lamentavelmente pelo juízo, a 

evitar qualquer possibilidade de pagamento em duplicidade e 

locupletamento ilícito. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 12 de 

dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001279-04.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE COLIDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO)

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001279-04.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: FRANCISCO 

MARQUES DE OLIVEIRA FILHO Parte Ré: REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE COLIDER . FINALIDADE: INTIMAR a parte 

requerente através do(a) Advogado(a) de todo o teor da petição e 

documento juntados nos id. 11284692 e seguintes. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010833-43.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGRONORTE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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THOMAZ ALEXANDRE CALVI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Numero do Processo: 

8010833-43.2014.8.11.0009 REQUERENTE: AGRONORTE COMERCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME REQUERIDO: THOMAZ 

ALEXANDRE CALVI Vistos em correição. Expeça-se o competente Alvará 

Judicial, e, desde logo, autorizo a transferência do valor à conta indicada 

pela parte requerente. Por outra via, indefiro todos os pedidos da parte 

exequente, visto que é dever das partes propelir atos de seu interesse. 

Desta feita, intime-se o exequente para que no prazo de 10 dias, indique 

bens a penhora, sob pena de arquivamento deste processo nos termos do 

art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/1995. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder-MT- MT, 

11 de dezembro de 2017. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-87.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO MARAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO)

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000739-87.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: AMARILDO 

MARAN Parte Ré: REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO 

DE COLIDER . Finalidade: Intimar a parte requerente, através do(a) 

Defensor(a)/Advogado(a), de todo o teor da Petição e documentos da 

parte promovida Estado de Mato Grosso id- 11313885 e seguintes, para 

requerer o que entender de direito, no prazo de legal. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001211-54.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN APARECIDA PRETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRONTIERE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001211-54.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: VIVIAN 

APARECIDA PRETTI Parte Ré: REQUERIDO: FRONTIERE TECNOLOGIA E 

SERVICOS LTDA - ME . FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da 

parte requerente para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 22 de fevereiro de 2018 às 15 h20min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001825-59.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

INGRATT MAIARA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001825-59.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: INGRATT 

MAIARA DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. . 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte requerente para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 27 de 

fevereiro de 2018 às 1 3h00min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002224-88.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA DE PAULO NOVAES (REQUERIDO)

RONIVALDO NOVAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002224-88.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: E. L. ALVES - 

MERCADO - ME Parte Ré: REQUERIDO: RONIVALDO NOVAES, ELIANA DE 

PAULO NOVAES . Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre a Certidão de id- 11350646 e 

seguintes, para manifestar o que entender de direito, no prazo de cinco 

dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010316-67.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON DOMINGOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CORINGA SHOPPING COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA DE OLIVEIRA CAMPOS OAB - MG0154944A (ADVOGADO)

ANA PAULA ORTELHADO MENDES BARAO OAB - MT0009690A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010316-67.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: AIRTON 

DOMINGOS DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: CORINGA SHOPPING 

COMERCIO ELETRONICO LTDA, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELEGRAFOS . Finalidade: INTIMAR a parte requerente, através do(a) 

Advogado(a)/Defensor(a), para querendo, apresentar contrarrazões ao 

recurso inominado (10987305 e seguintes) no prazo legal. Bem como, de 

todo o teor da Certidão de id- 11353337. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000866-25.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO FERNANDES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000866-25.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: INACIO 

FERNANDES DA CONCEICAO Parte Ré: REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP, ELECTROLUX DO BRASIL S/A . 

Finalidade: INTIMAR a parte requerida, através do(a) 

Advogado(a)/Defensor(a), para querendo, apresentar contrarrazões ao 

recurso inominado (11077423 e seguintes) no prazo legal. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000866-25.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO FERNANDES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000866-25.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: INACIO 

FERNANDES DA CONCEICAO Parte Ré: REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP, ELECTROLUX DO BRASIL S/A . 

Finalidade: INTIMAR a parte requerida, através do(a) 

Advogado(a)/Defensor(a), para querendo, apresentar contrarrazões ao 

recurso inominado (11077423 e seguintes) no prazo legal. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010031-74.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA ALVA GONZALES SARDELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BARRETO DA CRUZ OAB - MT0017238A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010031-74.2016.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: ELIANA ALVA 

GONZALES SARDELLI Parte Ré: EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I . FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) Advogado(a) da parte exequente para atualizar o débito, 

conforme os termos do despacho judicial id 5545539, e requerer o que de 

direito, no prazo de cinco dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001084-19.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LIMARA CASSIANI BARON ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (REQUERIDO)

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AL NEY DE JESUS CARDOSO OAB - MT12.114-B (ADVOGADO)

AMANDA DOS REIS RAIMUNDO OAB - SP324359 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001084-19.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: LIMARA 

CASSIANI BARON ANTONIO Parte Ré: REQUERIDO: EMPRESA 

BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, KALUNGA COMERCIO E 

INDUSTRIA GRAFICA LTDA . INTIMAR a(s) parte(s) requerente, através 

do(a) advogado(a)/procurador(a), da SENTENÇA JUDICIAL cujo teor se lê 

no ID 10631925. Bem como, da petição da parte promovida de id- 

10890771 e seguintes, para manifestar o que entender de direito, no prazo 

legal. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001084-19.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LIMARA CASSIANI BARON ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (REQUERIDO)

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AL NEY DE JESUS CARDOSO OAB - MT12.114-B (ADVOGADO)

AMANDA DOS REIS RAIMUNDO OAB - SP324359 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001084-19.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: LIMARA 

CASSIANI BARON ANTONIO Parte Ré: REQUERIDO: EMPRESA 

BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, KALUNGA COMERCIO E 

INDUSTRIA GRAFICA LTDA . INTIMAR a(s) parte(s) requerida(s), através 

do(a) advogado(a)/procurador(a), da SENTENÇA JUDICIAL cujo teor se lê 

no ID 10631925. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001084-19.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LIMARA CASSIANI BARON ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (REQUERIDO)

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AL NEY DE JESUS CARDOSO OAB - MT12.114-B (ADVOGADO)

AMANDA DOS REIS RAIMUNDO OAB - SP324359 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001084-19.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: LIMARA 

CASSIANI BARON ANTONIO Parte Ré: REQUERIDO: EMPRESA 

BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, KALUNGA COMERCIO E 

INDUSTRIA GRAFICA LTDA . INTIMAR a(s) parte(s) requerida(s), através 

do(a) advogado(a)/procurador(a), da SENTENÇA JUDICIAL cujo teor se lê 

no ID 10631925. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002119-14.2017.8.11.0009
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Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RIBEIRO SALLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002119-14.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: ADILSON 

RIBEIRO SALLES Parte Ré: REQUERIDO: AMERICEL S/A FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) Advogado(a) constituído(a) nos autos para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 27 de fevereiro de 2018 às 

14h00min, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002143-42.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DIAS DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCE NUBIA BALDO DOS SANTOS OAB - MT0020027A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002143-42.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: VALDECI DIAS 

DA ROCHA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) Advogado(a) constituído(a) nos autos para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 27 de fevereiro de 2018 às 

14h20min, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002231-80.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CASSIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO ROSSETO OAB - MT0012769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002231-80.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: MARLENE 

CASSIANO Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) Advogado(a) constituído(a) nos autos para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 27 de fevereiro de 2018 às 

15h00min, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002249-04.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEILSON FAUSTO BUZATO OAB - PA0019819S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002249-04.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: AGNALDO 

SILVA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: INTIMAR 

o(a) Advogado(a) constituído(a) nos autos para comparecer à audiência 

de conciliação designada para o dia 27 de fevereiro de 2018 às 15h20min, 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002279-39.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARQUES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002279-39.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: ANDERSON 

MARQUES SOARES Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) Advogado(a) constituído(a) nos autos para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 08 de março de 2018 às 

13h00min, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002014-37.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO PRAXEDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002014-37.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: E. L. ALVES - 

MERCADO - ME Parte Ré: REQUERIDO: ADRIANO PRAXEDES DA SILVA 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) constituído(a) nos autos para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 27 de 

fevereiro de 2018 às 16h20min, acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Ana Maria Guimarães 

Gestora Judiciária substituta

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000090-88.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSON SALGUEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000090-88.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: EDENILSON 

SALGUEIRO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . INTIMAR a(s) parte(s), através do(a) 

advogado(a)/procurador(a), da SENTENÇA JUDICIAL cujo teor se lê no ID 

10164653. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000090-88.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSON SALGUEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000090-88.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: EDENILSON 

SALGUEIRO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . INTIMAR a(s) parte(s), através do(a) 

advogado(a)/procurador(a), da SENTENÇA JUDICIAL cujo teor se lê no ID 

10164653. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001027-98.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE RIBEIRO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO)

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001027-98.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: ELIZABETE 

RIBEIRO SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE COLIDER, ESTADO 

DE MATO GROSSO . Finalidade: INTIMAR a parte requerente, através 

do(a) Advogado(a)/Defensor(a), para querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso inominado (11094934 e seguintes) no prazo 

legal. Bem como, de todo o teor da Certidão de id- 11360498. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002012-67.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMIR ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002012-67.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: E. L. ALVES - 

MERCADO - ME Parte Ré: REQUERIDO: ALDEMIR ALVES FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) Advogado(a) constituído(a) nos autos para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 01 de março de 2018 às 

13h00min, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002112-22.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENEZIO FERREIRA DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002112-22.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: VIDRACARIA 

GUAPORE LTDA Parte Ré: REQUERIDO: GENEZIO FERREIRA DE SOUZA - 

ME FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) constituído(a) nos autos para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 30 de janeiro 

de 2018 às 14h20min, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Ana Maria Guimarães Gestora 

Judiciária substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002043-87.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DE OLIVEIRA SA (REQUERIDO)

REGINA RODRIGUES DE CARVALHO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002043-87.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: A. A. DE 

ALMEIDA - COMERCIO - ME Parte Ré: REQUERIDO: JAIR DE OLIVEIRA SA, 

REGINA RODRIGUES DE CARVALHO SA FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

Advogado(a) constituído(a) nos autos para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 01 de março de 2018 às 13h20min, 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-67.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IZANIAS COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010025-67.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: IZANIAS 

COELHO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . Finalidade: INTIMAR a parte requerente, 

através do(a) Advogado(a)/Defensor(a), para querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso inominado (id- 11152725 e seguintes) no prazo 

legal. Colíder, 17 de janeiro de 2018 Ana Maria Guimarães Gestora 

Judiciária Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-16.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000002-16.2018.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: FABIO JUNIOR 

DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) constituído(a) nos autos para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 01 de março 

de 2018 às 14h00min, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Ana Maria Guimarães Gestora 

Judiciária substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-60.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MILANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MILANI OAB - MT0020760A (ADVOGADO)

MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000012-60.2018.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: DANIEL MILANI 

Parte Ré: REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) constituído(a) nos autos para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 01 de março 

de 2018 às 14h20min, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Ana Maria Guimarães Gestora 

Judiciária substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010171-11.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO DOMINGUES FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010171-11.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: ADELINO 

DOMINGUES FREIRE Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . Finalidade: INTIMAR a parte requerente, 

através do(a) Advogado(a)/Defensor(a), para querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso inominado (id- 11151963 e seguintes) no prazo 

legal. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária Substituta SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-02.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BASILIO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MILANI OAB - MT0020760A (ADVOGADO)

MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000777-02.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: MARCOS 

BASILIO SOARES Parte Ré: REQUERIDO: ITAPEVA IX MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - 

PADRONIZADOS . Finalidade: INTIMAR a parte promovida, através do(a) 

Advogado(a)/Defensor(a), para querendo, apresentar contrarrazões ao 

recurso inominado Adesivo (id- 11144775), no prazo legal. Ana Maria 

Guimarães Gestora Judiciária Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010682-48.2012.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ASAS MACHADO (REQUERENTE)

JOCINEIA LUCIA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSMAR DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERIDO)

NILO ALIPIO PFEIFER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALERIA APARECIDA CASTILHO OAB - MT0017770A (ADVOGADO)

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOSE MAURO MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSIMAR ALVES DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO SILVA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010682-48.2012.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: GILBERTO ASAS 

MACHADO, JOCINEIA LUCIA MACHADO Parte Ré: REQUERIDO: NILO 

ALIPIO PFEIFER, JOSMAR DE OLIVEIRA MARTINS . Finalidade: INTIMAR as 

parte, através do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor se lê no id- 

10634603. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária Substituta SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010682-48.2012.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ASAS MACHADO (REQUERENTE)
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JOCINEIA LUCIA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSMAR DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERIDO)

NILO ALIPIO PFEIFER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALERIA APARECIDA CASTILHO OAB - MT0017770A (ADVOGADO)

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOSE MAURO MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSIMAR ALVES DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO SILVA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010682-48.2012.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: GILBERTO ASAS 

MACHADO, JOCINEIA LUCIA MACHADO Parte Ré: REQUERIDO: NILO 

ALIPIO PFEIFER, JOSMAR DE OLIVEIRA MARTINS . Finalidade: INTIMAR as 

parte, através do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor se lê no id- 

10634603. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária Substituta SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010682-48.2012.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ASAS MACHADO (REQUERENTE)

JOCINEIA LUCIA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSMAR DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERIDO)

NILO ALIPIO PFEIFER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALERIA APARECIDA CASTILHO OAB - MT0017770A (ADVOGADO)

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOSE MAURO MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSIMAR ALVES DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO SILVA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010682-48.2012.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: GILBERTO ASAS 

MACHADO, JOCINEIA LUCIA MACHADO Parte Ré: REQUERIDO: NILO 

ALIPIO PFEIFER, JOSMAR DE OLIVEIRA MARTINS . Finalidade: INTIMAR as 

parte, através do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor se lê no id- 

10634603. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária Substituta SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010682-48.2012.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ASAS MACHADO (REQUERENTE)

JOCINEIA LUCIA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSMAR DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERIDO)

NILO ALIPIO PFEIFER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALERIA APARECIDA CASTILHO OAB - MT0017770A (ADVOGADO)

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOSE MAURO MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSIMAR ALVES DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO SILVA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010682-48.2012.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: GILBERTO ASAS 

MACHADO, JOCINEIA LUCIA MACHADO Parte Ré: REQUERIDO: NILO 

ALIPIO PFEIFER, JOSMAR DE OLIVEIRA MARTINS . Finalidade: INTIMAR as 

parte, através do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor se lê no id- 

10634603. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária Substituta SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010105-31.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON AVANCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO)

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010105-31.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: NELSON 

AVANCI Parte Ré: REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, 

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. . FINALIDADE: INTIMAR a 

parte promovente através do(a) Advogado(a), para Manifestar-se no 

prazo de 05 dias, quanto ao comprovante de pagamento e petição 

juntados nos ids. 11382698 e seguintes. Ana Maria Guimarães Gestora 

Judiciária Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-86.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE APARECIDA SILVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010360-86.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: ROSIMEIRE 

APARECIDA SILVEIRA FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A FINALIDADE: INTIMAR a parte promovente 

através do(a) Advogado(a) para Manifestar-se no prazo de 05 dias, 

quanto ao comprovante de pagamento e petição juntados nos ids. 

11363105 e seguintes. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária Substituta 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-87.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO MARAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE COLIDER (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO)

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000739-87.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: AMARILDO 

MARAN Parte Ré: REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO 

DE COLIDER . FINALIDADE: INTIMAR a parte promovente através do(a) 

Advogado(a), para Manifestar-se no prazo de 05 dias, quanto a Petição e 

documentos juntados aos autos nos ids. 11394056 e seguintes. Ana Maria 

Guimarães Gestora Judiciária Substituta SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-31.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CERQUEIRA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000249-31.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: APARECIDA 

CERQUEIRA COUTO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO PAN S.A. . 

FINALIDADE: INTIMAR a parte promovente através do(a) Advogado(a) de 

todo o teor da sentença judicial ID 6161822, e para Manifestar-se no prazo 

de 05 dias, quanto a Petição e documentos juntados aos autos nos ids. 

11379657 e seguintes. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária Substituta 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010012-68.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GUIMARAES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO ROSSETO OAB - MT0012769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010012-68.2016.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: APARECIDA 

GUIMARAES DA SILVA Parte Ré: EXECUTADO: CASA BAHIA COMERCIAL 

LTDA. . FINALIDADE: INTIMAR a parte requerente através do(a) 

Advogado(a), para manifestar no prazo de 05 dias, quanto ao 

comprovante de pagamento e petição juntados no id. 11374300 e 

seguintes. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária Substituta SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000850-71.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Número do Processo: 

1000850-71.2016.8.11.0009 REQUERENTE: SALVADOR DOS SANTOS. 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. FINALIDADE: INTIMAR a(s) parte(s) requerida através do(a) 

Advogado (a) de todo o teor da sentença judicial ID 10164495. Ana Maria 

Guimarães Gestora Judiciária substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000850-71.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Número do Processo: 

1000850-71.2016.8.11.0009 REQUERENTE: SALVADOR DOS SANTOS. 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. FINALIDADE: INTIMAR a(s) parte(s) requerente através do(a) 

Advogado (a) de todo o teor da sentença judicial ID 10164495. Ana Maria 

Guimarães Gestora Judiciária substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001655-87.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINDO PEDRO GALBIATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Número do Processo: 

1001655-87.2017.8.11.0009 REQUERENTE: ALCINDO PEDRO GALBIATI. 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. FINALIDADE: INTIMAR a(s) parte(s) requerida, através do(a) 

Advogado (a) de todo o teor da sentença judicial ID 10634839. Ana Maria 

Guimarães Gestora Judiciária substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001655-87.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINDO PEDRO GALBIATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Número do Processo: 
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1001655-87.2017.8.11.0009 REQUERENTE: ALCINDO PEDRO GALBIATI. 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. FINALIDADE: INTIMAR a(s) parte(s) requerente através do(a) 

Advogado (a) de todo o teor da sentença judicial ID 10634839. Ana Maria 

Guimarães Gestora Judiciária substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001612-53.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FACHADA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DA SILVA JALDI (REQUERIDO)

JOSE CARLOS JALDI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Número do Processo: 

1001612-53.2017.8.11.0009 REQUERENTE: FACHADA MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME. PROMOVIDO: PATRICIA DA SILVA JALDI. 

PROMOVIDO: JOSE CARLOS JALDI. FINALIDADE: INTIMAR a(s) parte(s) 

requerente, através do(a) Advogado (a) de todo o teor da sentença 

judicial ID 10504251. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010324-44.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSANGELA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA OAB - MT0008048A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Número do Processo: 

8010324-44.2016.8.11.0009 Promovente: MARIA ROSANGELA SIQUEIRA. 

Promovida: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP. 

FINALIDADE: INTIMAR a(s) parte(s) requerida(s), através do(a) Advogado 

(a) de todo o teor da sentença judicial ID 10581860. Ana Maria Guimarães 

Gestora Judiciária substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010324-44.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSANGELA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA OAB - MT0008048A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Número do Processo: 

8010324-44.2016.8.11.0009 Promovente: MARIA ROSANGELA SIQUEIRA. 

Promovida: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP. 

FINALIDADE: INTIMAR a(s) parte(s) requerentes(s), através do(a) 

Advogado (a) de todo o teor da sentença judicial ID 10581860. Ana Maria 

Guimarães Gestora Judiciária substituta

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010783-17.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FACHADA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FERREIRA FILHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Numero do Processo: 

8010783-17.2014.8.11.0009 EXEQUENTE: FACHADA MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME EXECUTADO: MARCIO FERREIRA FILHO 

FINALIDADE: INTIMAR a(s) parte(s) exequente (s), através do(a) 

Advogado (a) para, no prazo de 05 dias atualizar o débito exequendo, 

apresentando demonstrativo analítico, conforme determinação judicial ID 

10795604. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária substituta

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010086-93.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NORTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE SALETE WIECZOREK DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Numero do Processo: 

8010086-93.2014.8.11.0009 EXEQUENTE: NORTAO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: JAQUELINE SALETE WIECZOREK 

DE CAMPOS FINALIDADE: INTIMAR a(s) parte(s) exequente (s), através 

do(a) Advogado (a) para, no prazo de 05 dias atualizar o débito 

exequendo, apresentando demonstrativo analítico, conforme determinação 

judicial ID 10799409. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002280-24.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARQUES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002280-24.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: ANDERSON 

MARQUES SOARES Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) Advogado(a) constituído(a) nos autos para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 08 de março de 2018 às 

13h20min, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária substituta

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002064-63.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LOURISTAN DE LORENZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BARRETO DA CRUZ OAB - MT0017238A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON ANTONIO BUENO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002064-63.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: LOURISTAN DE 

LORENZO Parte Ré: REQUERIDO: ANDERSON ANTONIO BUENO 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) constituído(a) nos autos para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 01 de março 

de 2018 às 15h40min, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Ana Maria Guimarães Gestora 

Judiciária substituta

Comarca de Comodoro

1ª Vara
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Edital

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO

AUTOS N.º 338-28.2015.811.0046 - CÓD. 73043

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MARLENE MARTINS RICARDO

PARTE RÉQUERIDA: CLEIDE MARTINS DAS DORES RICARDO

FINALIDADE: FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele 

conhecimento tiverem, que por este Juízo, nos termos da sentença abaixo 

transcrita, foi decretada a interdição total de CLEIDE MARTINS DAS DORES 

RICARDO, portadora de Esquizofrenia paranóide– CID F20.0, o que a 

impede de gerir a si próprio e sua vida civil, sendo incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, sendo-lhe nomeada curadora a Sra. 

MARLENE MARTINS RICARDO. A curatela é por tempo indeterminado e tem 

a finalidade de reger a interditada em todos os atos de sua vida civil. O 

presente edital será publicado por três (03) vezes no Diário da Justiça do 

Estado, com intervalo de dez (10) dias.

 DECISÃO/DESPACHO: "Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, para decretar a interdição da requerida CLEIDE MARTINS DAS 

DORES RICARDO, ao tempo em que nomeio como sua curadora MARLENE 

MARTINS RICARDO, para a prática de todos os atos civis da vida do 

interditado. Feito isso, proceda-se a inscrição desta sentença no registro 

de pessoas naturais e publique-se pelo diário oficial por 03 (três) vezes, 

com o intervalo de 10 (dez) dias, constando no edital o nome do interditado 

e da curadora, nos termos do artigo 1.184 do CPC. A curadora deverá 

prestar o compromisso definitivo nos termos dos artigos 1.187 e seguintes 

do CPC. Sem custas nem honorários a deliberar. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se." E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Flávio Inácio da Silva, digitei. Comodoro - MT, 30 de novembro de 

2017.Shirley Regina Ribeiro, Gestor(a) Judiciário(a)

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO

AUTOS N.º 339-13.2015.811.0046 – CÓDIGO 73045

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

REQUERENTE/CURADORA: APARECIDA CLEMENTINA DE PAULA

PARTE INTERDITADA: CLEIDIANA CLEMENTINA DE PAULA MONTEIRO

FINALIDADE: FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele 

conhecimento tiverem, que por este Juízo, nos termos da sentença abaixo 

transcrita, foi decretada a interdição total de CLEIDIANA CLEMENTINA DE 

PAULA MONTEIRO, portadora de transtorno mental, o que a impede de 

gerir a si próprio e sua vida civil, sendo incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, sendo-lhe nomeada curadora a Sra. APARECIDA 

CLEMENTINA DE PAULA. A curatela é por tempo indeterminado e tem a 

finalidade de reger a interditada em todos os atos de sua vida civil. O 

presente edital será publicado por três (03) vezes no Diário da Justiça do 

Estado, com intervalo de dez (10) dias.

DECISÃO/DESPACHO: "Diante do exposto e de tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e decreto a interdição 

CLEIDIANA CLEMENTINA DE PAULA MONTEIRO, declarando-a 

absolutamente incapaz de exercer os atos da vida civil, e, de acordo com 

art. 755, I, do CPC, nomeio-lhe como curadora, APARECIDA CLEMENTINA 

DE PAULA. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do Código de 

Processo Civil a sentença de interdição será inscrita no registro de 

pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de 

computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 

3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os 

nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da 

curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá 

praticar autonomamente. Comunique-se o Cartório Eleitoral para as 

providências que se fizerem necessárias, conforme preceituam os incisos 

II, III e IV do art. 15 da Constituição da República, devendo constar da 

comunicação: qualificação completa, com endereço, bem como, 

informação de sua incapacidade civil absoluta. Quando do cumprimento da 

presente sentença, atente a ilustre gestora para que seja imediatamente 

oficiado o Cartório de Registro das Pessoas Naturais desta comarca, nos 

moldes determinados pela Lei de Registros Públicos de nº 6015/73: Art. 

89. No Cartório de 1º Ofício ou da 1ª subdivisão judiciária de cada 

comarca serão registrados, em livro especial, as sentenças de 

emancipação, bem como os atos dos pais que a concederem, em relação 

aos menores nela domiciliados. Art. 92. As interdições serão registradas 

no mesmo cartório e no mesmo livro de que trata o art. 89, salvo a 

hipótese prevista na parte final do parágrafo único do art. 33, 

declarando-se: 1º) data do registro; 2º) nome, prenome, idade, estado 

civil, profissão, naturalidade, domicílio e residência do interdito, data e 

cartório em que forem registrados o nascimento e o casamento, bem como 

o nome do cônjuge, se for casado; 3º) data da sentença, nome e vara do 

juiz que o preferiu; 4º) nome, profissão, estado civil, domicílio e residência 

do curador; 5º) nome do requerente da interdição e causa desta; 6º) 

limites da curadoria, quando for parcial a interdição; 7º) lugar onde está 

internado o interdito. Transitada em julgado, após as formalidades legais e 

baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Ciência ao 

MP e à Defensoria Pública. Sem custas. P. R. I. C. Transitado em julgado, 

autos arquivo. Comodoro, 19 de setembro de 2016. Marcelo Sousa Melo 

Bento de Resende Juiz de Direito." E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, Flávio Inácio da Silva, digitei. Comodoro - MT, 18 de 

dezembro de 2017. Shirley Regina Ribeiro, Gestor(a) Judiciário(a)

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO

AUTOS N.º 1542-10.2015.811.0046 – CÓDIGO 75958

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

INTERDITANDA: APARECIDA ANGELINO DOS SANTOS

INTERDITADA: VERONICA IGLIKOSKI

FINALIDADE: FINALIDADE: FAZ SABER, a todos quantos o presente edital 

virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo, nos termos da 

sentença abaixo transcrita, foi decretada a interdição total de VERONICA 

IGLIKOSKI, portadora de Alzheimer e sequelas de acidente vascular 

cerebral, o que a impede de gerir a si própria e sua vida civil, sendo 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, sendo-lhe 

nomeada curadora a Sra. APARECIDA ANGELINO DOS SANTOS. A 

curatela é por tempo indeterminado e tem a finalidade de reger o 

interditando em todos os atos de sua vida civil. O presente edital será 

publicado por três (03) vezes no Diário da Justiça do Estado, com intervalo 

de dez (10) dias.

 DECISÃO/DESPACHO: "Diante do exposto e de tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e decreto a interdição de 

VERONICA IGLIKOSKI e nomeio-lhe como curadora, APARECIDA 

ANGELINO DOS SANTOS. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do 

Código de Processo Civil a sentença de interdição será inscrita no registro 

de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de 

computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 

3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os 

nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da 

curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá 

praticar autonomamente. Comunique-se o Cartório Eleitoral para as 

providências que se fizerem necessárias, conforme preceituam os incisos 

II, III e IV do art. 15 da Constituição da República. Quando do cumprimento 

da presente sentença, atente a ilustre gestora para que seja 

imediatamente oficiado o Cartório de Registro das Pessoas Naturais desta 

comarca, nos moldes determinados pela Lei de Registros Públicos de nº 

6015/73: Art. 89. No Cartório de 1º Ofício ou da 1ª subdivisão judiciária de 

cada comarca serão registrados, em livro especial, as sentenças de 

emancipação, bem como os atos dos pais que a concederem, em relação 

aos menores nela domiciliados. Art. 92. As interdições serão registradas 

no mesmo cartório e no mesmo livro de que trata o art. 89, salvo a 

hipótese prevista na parte final do parágrafo único do art. 33, 

declarando-se: 1º) data do registro; 2º) nome, prenome, idade, estado 

civil, profissão, naturalidade, domicílio e residência do interdito, data e 
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cartório em que forem registrados o nascimento e o casamento, bem como 

o nome do cônjuge, se for casado; 3º) data da sentença, nome e vara do 

juiz que o preferiu; 4º) nome, profissão, estado civil, domicílio e residência 

do curador; 5º) nome do requerente da interdição e causa desta; 6º) 

limites da curadoria, quando for parcial a interdição; 7º) lugar onde está 

internado o interdito. Deve ainda o curador prestar, anualmente, contas de 

sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo 

ano.Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Sem 

custas.P. R. I. C." E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Flávio Inácio da Silva, digitei. Comodoro - MT, 18 de dezembro de 2017. 

Shirley Regina Ribeiro, Gestor(a) Judiciário(a).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114293 Nr: 7107-81.2017.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA - CAIXA DE ASSISTENCIA DO CREA- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SAVIO LIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado, devendo o depósito ser 

efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 73045 Nr: 339-13.2015.811.0046

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDP, CCDPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Publicação de Sentença de Interdição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114353 Nr: 7124-20.2017.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVARISTO TRENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA REGINA VIOLA - 

OAB:163205, FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - OAB:206727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado, devendo o depósito ser 

efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81248 Nr: 3603-38.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELOIZA DE OLIVEIRA QUEIROZ NETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIONILIA DIAS CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIONILIA DIAS CHAVES, Cpf: 

48584622268, natural de Campos de Julio-MT, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, 

proposta por HELOIZA DE OLIVEIRA QUEIROZ NETA, em face de 

MARCIONILIA DIAS CHAVES, todos devidamente qualificados nos autos, 

em que a exequente alega que firmou contrato com a parte executada 

referente à compra de um ponto e estabelecimento comercial com todas 

as mercadorias, móveis e utensílios, no valor de R$ 45,000,00. Foi 

realizada a entrega de um veículo e o pagamento da entrada, sendo que a 

parcela com vencimento para 15.06.2015 ficou inadimplida, tendo a 

exequente notificado, extrajudicialmente, a executada para o pagamento 

da parcela em atraso e esta se quedado inerte, não restando alternativa à 

exequente senão recorrer ao Poder Judiciário para ter o seu direito 

satisfeito com o pagamento pela executada da importância de R$ 

11.500,00 relativo a parcela vencida, mais juros, correção monetária e 

10% do valor da dívida relativos a honorários advocatícios, sendo, caso o 

pagamento integral seja realizado no prazo de 3 dias, a verba honorária 

reduzida pela metade.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60879 Nr: 2676-77.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLAU JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÍVIA VAZ SANTOS CASTRIANI 

- OAB:13230 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco)dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

878,14 (oitocentos e setenta e oito reias e quatorze centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 173/177. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 439,07 (quatrocentos e trinta e nove 

reais e sete centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 439,07 

(quatrocentos e trinta e nove reais e sete centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

"EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar o boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga)no protocolo geral do Fórum aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37791 Nr: 2489-06.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI TEREZINHA MACARINI FRITSCH
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO LOADYR DA SILVA 

JUNIOR - OAB:6757-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33327, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT

 Certifico e dou fé que de acordo com as normas vigentes impulsiono o 

presente feito intimando a parte requerida para manifestar-se, no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto as alegações da perita de fls. 241/244.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98957 Nr: 427-80.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DA SILVA LUCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO LIMINARMENTE A BUSCA E APREENSÃO, 

visto a demonstração documental da mora, pois a realizada a intimação do 

protesto por edital.Intime-se a parte autora para que informe o atual 

endereço do requerido para que possa ser dado cumprimento ao mandado 

de busca e apreensão. Expeça-se mandado de busca, apreensão e 

depósito, depositando-se o bem com o Requente ou com quem por este 

indicado.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 83953 Nr: 338-91.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO FRANCA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de busca e 

apreensão, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC proposta por 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA contra 

FABIANO FRANCA DE CAMPOS, já qualificados e, de conseqüência, 

determino a consolidação da propriedade e posse do bem objeto da 

presente demanda.Condeno, ainda, o Requerido no pagamento das custas 

do processo e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, devidamente atualizado.Certifique-se a 

Serventia se a parte autora pagou as diligências do Sr. Meirinho em 

duplicidade, caso constate que foi realizado o deposito a maior, expeça-se 

alvará na conta informada às fls. 55.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100316 Nr: 1018-42.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZÂNGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:

 Vistos.

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

com a obrigação de fazer fixada na sentença, qual seja vender o imóvel 

descrito nos termos do acordo, apresente justificativa e informe se o 

mesmo está alugado, sob pena de sob pena de adoção de medidas 

judiciais equivalentes.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 103449 Nr: 2426-68.2017.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21.383/MT

 Vistos.

Deixo de homologar o acordo apresentado pelo réu, uma vez que estranho 

aos autos correspondendo a situação de diferente criança.

Proceda-se a serventia ao cadastro do procurador do réu, para que este 

possa ser intimado da presente decisão.

Cumpra-se o item 4 da decisão de ref. 4.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115308 Nr: 7506-13.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a presente ação tem a finalidade do cumprimento do 

acordo realizado no processo de Código 73183, declino a competência 

para o juízo da Segunda Vara, vez que em tal vara o acordo foi 

homologado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38931 Nr: 3629-75.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS A. S. PIOVEZAN - ME, MATEUS 

AUGUSTO SANTOS PIOVEZAN, EDUARDO JODE THOMAZI PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN 

- OAB:20395/MT

 RECURSO ESPECIAL Nº 1.421.514 - MG (2013/0392822-5(...). DECISÃO 

Trata-se de recurso especial apresentado por Nokia Siemens Networks 

Serviços Ltda., com base no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão 

proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim ementado (e-STJ, 

fl. 186): EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONSULTA AO INFOJUD - 

NÃO COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRÓPRIAS - INDEFERIMENTO. (...) 

(...) Como esse fundamento, que é suficiente por si só para manter a 

conclusão do julgado, não foi atacado de forma específica nas razões do 

recurso especial, incide, à hipótese, o comando da Súmula n. 283 do 

Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica. Diante do exposto, 

nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília (DF), 30 de 

abril de 2015. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator(STJ - REsp: 

1421514 MG 2013/0392822-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 12/05/2015)P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38931 Nr: 3629-75.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS A. S. PIOVEZAN - ME, MATEUS 

AUGUSTO SANTOS PIOVEZAN, EDUARDO JODE THOMAZI PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN 

- OAB:20395/MT

 Vistos em correição.

1 – Defiro o pedido de penhora formulado pelo credor e determino a 

expedição do mandado de penhora e avaliação do bem indicado, sendo 

que deverá ser lavrado o devido termo conforme determinam os artigos 

838 e 872 do Código de Processo Civil.

 2 – Após, intime-se o executado, conforme preceitua o artigo 841 e 

seguintes do CPC, para apresentar eventual impugnação ao auto de 

penhora e avaliação no prazo de 10 dias.

 3 - Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, 

deverá ser intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem 

casados em regime de separação absoluta de bens, nos termos do artigo 

842 do CPC.

4 – Inexistindo impugnação, manifeste-se o credor, requerendo o que 

entender de direito.

5 – P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 101291 Nr: 1537-17.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO ÁVILA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBE BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16.339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

As partes são legitimas e estão bem representadas em juízo e não existem 

preliminares a serem analisadas.

Fixo como ponto controvertido decidir acerca da condição de trabalhador 

rural do falecido.

Designo o dia 22/03/2018, às 14h30min, para audiência de instrução e 

julgamento.

Determino o comparecimento pessoal das partes para prestarem 

depoimento pessoal, intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC.

Intimem-se as partes, e seus advogados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 105959 Nr: 3539-57.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 Vistos.

Redesigno o dia 08/03/2018, às 13h30min, para audiência de instrução e 

julgamento.

Determino o comparecimento pessoal das partes para prestarem 

depoimento pessoal, intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes, e seus advogados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 106082 Nr: 3593-23.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Redesigno o dia 08/03/2018, às 14h00min, para audiência de instrução e 

julgamento.

Determino o comparecimento pessoal das partes para prestarem 

depoimento pessoal, intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes, e seus advogados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 106959 Nr: 4041-93.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA DE BRITO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Redesigno o dia 08/03/2018, às 15h00min, para audiência de instrução e 

julgamento.

Determino o comparecimento pessoal das partes para prestarem 

depoimento pessoal, intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes, e seus advogados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 107577 Nr: 4293-96.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:7948/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido 

OSMAR DA SILVA a:a)Reparar integralmente os danos ambientais 

causados na área degradada, equivalente a 274,8454 hectares, mediante 

o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, que 

deverá ser acompanhada pelos órgãos estatais responsáveis.b)Condeno 

ainda o requerido, ao pagamento de indenização pecuniária, a ser apurada 

em fase de liquidação e sentença por regular perícia, decorrente dos 

danos considerados tecnicamente irreparáveis a que deu causa, a ser 

revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de 

Comodoro/MT.Fixo o prazo de 60 dias para cumprimento das medidas 

determinadas, tudo sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), 

revertida em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de 

Comodoro/MT. Determino ainda que seja oficiada a SEMA, para que 

promova rotineira fiscalização no local, objetivando constatar o efetivo 

cumprimento da ordem judicial, comunicando a esse Juízo eventuais 

violações, visando apurar a multa diária.Custas e despesas processuais 

pelos requeridos.Sem condenação em honorários, pois incabíveis na 

espécie.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113518 Nr: 6755-26.2017.811.0046

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LUCAS MOSSI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto nos termos do art. 487, I, CPC CONCEDO AUTORIZAÇÃO 

JUDICIAL para o fim de conceder a permanência de crianças e 

adolescentes menores de 18 (dezoito) anos desde que, devidamente 

acompanhados dos pais ou responsáveis no evento “BLACKOUT PARTY” 

que se realizará nas dependências do Salão Paroquial da Igreja Católica, 

partir das 23:00 hrs, se estendendo até as 06:00 horas do dia 24/12/2017 

nesta urbe. Caberá ao responsável pelo evento providenciar rigorosa 

fiscalização, de modo a garantir o não fornecimento de bebidas alcoólicas 

a crianças e adolescentes em seu evento.Consigno, outrossim, que em 

caso de descumprimento do acima determinado os responsáveis pelo 

evento, incorrerão nas penas dos artigos 243 e 249 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente.Por fim, oficiem-se ao Conselho Tutelar, ao 

Capitão da Polícia Militar, a Polícia Judiciária Civil e o Inspetor da Infância e 

da Juventude deste Juízo,  dando- lhes c iênc ia ,  para 

auxiliarem/assegurarem a efetividade da medida judicial, com permanente 

fiscalização.Serve a presente decisão como Alvará.Notifique-se o 

Ministério Público.Após, atendidas as formalidades legais, arquive-se com 

a s  b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s  d e 

praxe.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34965 Nr: 3148-49.2010.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU MARCOS PARMEGGIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO EUGÊNIO FOLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a efetuar o pagamento 

do valor da diligência ou indicar endereço válido para intimação do 

devedor via Correios pois o endereço constante dos autos não é atendido 

pelos correios em razão de não possuir o número da residência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35350 Nr: 47-67.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAPIAGINSKI & SAPIAGINSKI LTDA - ME, 

JANIELE FONTANA, MARCIO REGINALDO SAPIAGINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT

 Certifico e dou fé que de acordo com as normas vigentes impulsiono o 

presente feito intimando a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 

(dez) dias, quanto a petição de fls. 139/141 que noticia acordo através da 

Empresa Concilig.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37794 Nr: 2492-58.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTOLINO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORIFICO VALE DO GUAPORÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que de acordo com as normas vigentes impulsiono o 

presente feito intimando a parte autora para recolher na Comarca de 

Jundiaí - 2ª Vara Cível, Processo Digital nº 0016727-87.2017.8.26.0309, a 

taxa de distribuição da Carta Precatória no valor de R$ 250,70 e da 

diligência do oficial de justiça no valor de R$ 75,21, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena da Carta Precatória ser devolvida conforme consta no 

Ofício de fls. 63 dos autos. Após o pagamento das taxas informar neste 

processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38442 Nr: 3141-23.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS MAGGI SCHWANK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANAEL FERRARI - OAB:38067/RS, 

LENITA TEREZINHA WERNER GIORDANI - OAB:18.707/RS, RANULFO DE 

AQUINO NUNES - OAB:2242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, ANTONIO SANTANA NESTORIO - 

OAB:18406/A, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, 

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, MAURO ROSALINO 

BREDA - OAB:MT/14.687

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 28 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que nos autos foi requerido o 

cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, e que tal 

petição se encontra devidamente instruída com o demonstrativo de 

cálculo, razão pela INTIMO a parte executada para pagar o débito, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, sob pena de multa de 

10% e honorários advocatícios no mesmo montante. CERTIFICO também 

que neste momento realizo a mudança de classe processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 71592 Nr: 3712-86.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANOR PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT, RAMAO WILSON JUNIOR - OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, qualificado nos autos, 

interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a decisão de fls. 199, 

alegando omissão, vez que deixou de mencionar acerca da condenação 

da exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando do 

julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Decido.

 Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

No mérito, dou provimento ao recurso, eis que de fato a sentença deixou 

de se pronunciar sobre as questões levantadas pelo embargante, tal como 

encontra-se omissa e contraditória.

 Assim sendo, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios, 

vez que de fato houve omissão acerca dos honorários sucumbenciais.

Sabe-se que o acolhimento em parte da impugnação ao cumprimento de 

sentença autoriza a fixação de honorários em favor da parte impugnante.

Fixo tais honorários em 10% sobre o valor executado.

 A presente decisão fará parte integrante da decisão anteriormente 

proferida, permanecendo inalterados os demais itens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 71592 Nr: 3712-86.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANOR PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT, RAMAO WILSON JUNIOR - OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

ELIANOR PINHEIRO DA SILVA propôs a presente ação em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social.

O INSS às fls. 184/193 apresentou impugnação à execução de 

cumprimento de sentença.

 A parte autora intimada a se manifestar, concordou com os valores 

apresentados pela autarquia, conforme fls. 197.

Decido.

 Tendo em vista que a parte autora concordou com cálculos apresentados 

pela autarquia, é o caso de se expedir a RPV.

Diante do exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

Preclusa esta decisão, expeça-se a RPV para pagamento.

Intimem-se as partes desta decisão.

 Após, nada mais requerido autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 76232 Nr: 1660-83.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESIEL OU GESIEL MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Vistos.

Defiro o pedido realizado pela defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 86491 Nr: 1045-59.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MOREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INSTITUITO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS propôs impugnação à 

execução, apresentada por ANTONIA MOREIRA DE ARAUJO.

Alega a autarquia ré que há excesso da execução, tendo em vista que 

embora o benefício tenha sido implantado em 15/08/2017, a exequente 

efetuou o cálculo até o mês de novembro de 2017.

Argumenta ainda, que os juros de mora aplicáveis devem ser de 6% ao 

ano, uma vez que se utilizam as mesmas regras da poupança para 

correção e que a correção monetária deve ser atualizada através do 

Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Com vista dos autos, o impugnado limitou-se a requerer a rejeição liminar 

da impugnação, ante a ausência da planilha de cálculo.

Decido.

Afasto o pleito de rejeição liminar da impugnação tendo em vista que, 

embora o impugnante não tenha apresentado a planilha de cálculo, 

mencionou expressamente qual o valor que entende devido.

O § 4º do artigo 525 descreve o seguinte:

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de 

execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á 

declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Já o § 4º do artigo 525, descreve que a impugnação será liminarmente 

rejeitada quando não apontado o valor correto ou não apresentado o 

demonstrativo, vejamos:

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não 

apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, 

se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver 

outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a 

alegação de excesso de execução.

Assim, tendo o impugnante apresentado o valor que entende devido, não 

há que se falar em rejeição liminar da impugnação.

Em relação ao período à ser pago, razão não assiste à Autarquia Federal.

Afirma impugnante/executada, que a exequente efetuou o cálculo até o 

mês de novembro, quando na verdade o benefício foi implantado em 

15/08/2017.

Entretanto, a meu ver, o documento de fls. 114, produzido de forma 

unilateral, não comprova a implantação do beneficio. Primeira pela 

divergência de valor, já que a sentença determinou a implantação do 

beneficio no valor de 01 salário mínimo, enquanto no documento consta o 

valor de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais).

Por fim, menciona o documento que o benefício foi implantado em 

15/08/2017, entretanto, pelo documento de fls. 99, consta que a Autarquia 

Federal tomou conhecimento da sentença em 28/09/2017, ocasião em que 

sua Procuradora Federal informou que foi solicitado ao setor competente a 

implantação do benefício.

Ou seja, não se pode crer que a executada tenha implantado o beneficio 

antes mesmo de ter sido intimado da decisão.

Assim, correto o calculo da exequente ao calcular até o mês de novembro 

de 2017.

Com relação ao percentual de juros utilizado, a lei 11.960/09 afirma que:

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua 

natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e 

compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo 

pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança.

Tal norma alterou a previsão anterior que dizia:

Os juros de mora, nas condenações impostas à fazenda pública para 

pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados 

públicos, não poderão ultrapassar o percentual de 6% ao ano.

Desta feita, quanto ao período anterior à edição da Lei 11.960/09, há que 

incidir, quanto aos juros de mora, o percentual de 6% ao ano previsto na 

redação original do artigo 1º-F da Lei 9.494.

Após a data da edição da Lei 11.960, os consectários devem ser 

calculados conforme os novos critérios estabelecidos no artigo 5º da 

referida norma (correção monetária e juros nos mesmos moldes aplicados 

à caderneta de poupança).

No que consiste a atualização monetária, esta deve ser atualizada através 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal, conforme já determinada na 

sentença.

DIANTE DO EXPOSTO, julgo parcialmente procedente impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentada pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social em face de ANTONIA MOREIRA DE ARAUJO, devendo ser refeito o 

cálculo nos moldes determinados na presente decisão.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 90706 Nr: 2435-64.2016.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPASTORIL TIRAJÚ S.A/AGROPASTORIL 

COMODORO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR SARAN, SUELY MÁRCIA SFACIOTI 

BERQUÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE 

CARVALHO - OAB:24366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNÔ LOPES MOREIRA - 

OAB:19.839/MT, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT, ELTON 

QUEIROZ DE FREITAS - OAB:8478-A/MT

 Vistos.

Em relação a reiteração de ref. 165, o citado pedido já foi apreciado na 

decisão de ref. 154.

Consoante certidão de ref. 157 a especificação de provas realizada pelo 

autor é intempestiva.

Assim declaro precluso para o autor a produção de provas, bem como 

para réu Osmar Saran que especificou as aludidas após a certificação do 

decurso do prazo (ref. 157).

Assim, designo o dia 12 de Abril de 2018, às 13h30min, para realização de 

audiência de instrução e julgamento para inquirição das testemunhas 

arroladas por Suely Márcia Sfaciotti Berquo.

Intime-se o advogado da parte requerida (Suely Márcia Sfaciotti Berquo), 

via DJE, para que tenha ciência desta decisão e comprove nos autos a 

intimação das testemunhas arroladas sob pena de perder o direito à 
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produção da prova testemunhal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 97932 Nr: 5690-30.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Converto o julgamento em diligência, uma vez que a autora supostamente 

é segurada rural, sendo necessária a designação de audiência de 

instrução.

Indefiro o pedido de tutela de urgência, uma vez que não foi comprovada a 

qualidade de segurada da requente, já que fato do benefício ter sido 

indeferido com base na não constatação da incapacidade, não fazem da 

carência e qualidade de segurado matérias incontroversas.

Designo o dia 08/02/2018, às 15h30min, para audiência de instrução e 

julgamento.

Determino o comparecimento pessoal das partes para prestarem 

depoimento pessoal, intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC.

Intimem-se as partes, e seus advogados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98407 Nr: 175-77.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

As partes são legitimas e estão bem representadas em juízo e não existem 

preliminares a serem analisadas.

Fixo como ponto controvertido decidir se a parte requerente faz jus ou não 

à concessão do benefício pleiteado.

Considerando a demanda de estudos pendentes da Assistente Social do 

Juízo, determino a realização de socioeconômico na residência da infante, 

ficando a cargo da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 

COMODORO/MT a Sra. ANA MARIA FERNANDES BEDUSCHI, 

estabelecendo o prazo de 30 dias para juntada aos autos do referido 

estudo.

Intime-se a Assistente Social pessoalmente.

Necessário à realização de perícia médica para dirimir a questão.

Entretanto, tento em vista a ausência de data para perícia, devem os autos 

permanecer em cartório, até que o perito ( Dr Vagner Hoffmann - CRM-RO 

3460) disponibilize data para a realização da referida perícia médica.

Intimem-se as partes, e seus advogados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 99169 Nr: 502-22.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON ALVES CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Converto o julgamento em diligência, uma vez que o autor supostamente é 

segurado rural, sendo necessária a designação de audiência de 

instrução.

Designo o dia 29/03/2018, às 14h00min, para audiência de instrução e 

julgamento.

Determino o comparecimento pessoal das partes para prestarem 

depoimento pessoal, intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC.

Intimem-se as partes, e seus advogados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 99219 Nr: 527-35.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIONE FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, revogo os efeitos da tutela antecipada e julgo 

improcedente a pretensão contida na inicial com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I do CPC, vez que não houve o preenchimento dos 

requisitos necessários para a obtenção dos benefícios pretendidos.Isento 

o autor ao pagamento das custas e honorários por ser beneficiário da 

Justiça Gratuita.P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 109745 Nr: 5211-03.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODIL DA SILVA, ALVARO FABRICIO 

CAVALHEIRO DA SILVA, JULYANA NATALLY TORQUATO, VIVIENE 

BARBOSA SILVA, JULYANA NATALLY TORQUATO EIRELI - ME, LÚCIA 

CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANDES BRITO DE 

OLIVEIRA MORAIS - OAB:15.747, PRISCILA VANESSA WINGENBACH 

DA SILVA - OAB:16466, RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 (...) Quanto a preliminar suscitada pelo requerido José Odil de que os 

fatos narrados na inicial não caracterizam e não individualizam a suposta 

autoria delitiva dos réus, sob gestão do requerido, não preenchendo os 

requisitos necessários e fundamentais para a presente ação, igualmente 

merece ser rejeitada, tendo em vista que a inicial preenche os requisitos 

do art. 319 do CPC, sendo que a petição inicial descreveu e individualizou 

os fatos de forma clara e lógica, o que possibilitou o início da atividade 

jurisdicional, bem como a apresentação da defesa por parte do requerido. 

Não há outras preliminares, e não vislumbro qualquer nulidade ou 

irregularidade aparente, razão pela qual dou o feito por saneado. Fixo 

como ponto controvertido decidir acerca da existência de atos de 

improbidade, bem como acerca da responsabilidade dos requeridos. 

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo 

de 15 dias, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Caso 

a parte solicite a produção de prova testemunhal, determino que o rol de 

testemunhas já seja apresentado quando do seu requerimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberação. 

Indefiro o pedido em relação à intimação da OAB, afinal caberia à parte 

interessada manifestar nos autos informando seu interesse, não cabendo 
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a este juízo intimar a OAB. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 113001 Nr: 6528-36.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FELIPE PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 Denunciado: ANTÔNIO FELIPE PINTO PRESO

Autor(a) O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número Único: 6528-36.2017.811.0046

Código 113001.

Vistos.

1 – Resigno audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de fevereiro 

de 2018, às 17h30min.

2 – A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão 

serve como M A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício 

requisitório de testemunhas policiais militares, sendo que neste caso o 

presente documento será entregue ao comandante do policial militar.

 3 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Comodoro/MT, 15 de janeiro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Réu a ser interrogado:

 ANTÔNIO FELIPE PINTO, epíteto “Baiano”, brasileiro, solteiro, natural de 

Itabuna/BA, nascido em 24/06/1967, filho de Braulina Felipe Pinto, detentor 

da Cédula de Identidade RG nº 0692165-5, inscrito no CPF sob o nº 

482.744.531-15, residente e domiciliado na Rua das Pitangueiras, nº 255, 

bairro Centro, nesta cidade e comarca de Comodoro/MT, atualmente 

recolhido na Cadeia Pública de Comodoro/MT;

2) Vítima a ser inquirida:

 Helena Ferreira dos Santos, residente e domiciliada na Rua das 

Pitangueiras, nº 255, bairro Centro, Comodoro/MT, fone (65) 98435-1901;

3) Testemunhas:

 Larissa dos Santos Miranda, residente e domiciliada no Sítio 7 Estrelas, 

estrada da Macuco, Comodoro/MT, fone (65) 99614-4630;

PM Vagner Pereira Pires, lotado em Comodoro/MT;

PM Baltazar Câmara de Almeida, lotado em Comodoro/MT.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações:

 Todos deverão comparecer devidamente trajados e portando documentos 

pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115390 Nr: 16-03.2018.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BATISTA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO SCHUMANN JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

OAB:20395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O esbulho, ao contrário do que afirma o requerente, ocorre no momento 

da invasão e não da recusa do suposto invasor de retirar-se da área. 

Consoantes informações da parte autora e constante no Boletim de 

Ocorrência de fls. 60/61 o esbulho foi realizado em novembro de 2016, 

dessa forma a trata-se posse velha não incidindo a aplicação do rito 

especial (art. 558, CPC). Assim, considerando que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma, 

RECEBO a petição inicial pelo procedimento comum, não perdendo a ação 

o seu caráter possessório. Em relação ao pedido de tutela de urgência 

para o seu deferimento deve ser observado se a parte requerente 

demonstrou êxito em demonstrar os requisitos presentes nos artigos 300 

e 561 do Código do Processo Civil, tendo em vista que a presente ação 

não segue o rito especial dos artigos 560 e seguintes do mesmo diploma 

normativo. Verifica-se na petição inicial que a parte autora não 

demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão 

pela qual entendo que não estão preenchidos, ao menos nesse momento, 

os requisitos para o deferimento da tutela de urgência (art. 300, CPC). 

Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência. Designo audiência de 

conciliação para o dia 05 de março de 2018, às 13h30min a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Comodoro, 

com fundamento no artigo 334 do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 8869 Nr: 966-71.2002.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, IVÂNIA MARIA 

MATTANA SEBBEN, CLAUDINO FANK, JOSÉ CARLOS CANINI, LUCIA DO 

CARMO MARTINS DE CANINI, NEUCIR JOSÉ FRISON, ESPÓLIO DE VALDIR 

SOARES, ELBIO GONZALEZ OAB/MT N° 7241-A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LUIZ MARCHIORO, JUSSARA MARIA 

MARCHIORO, LAURO DIRINGS, DAIR HELENA MARÇAL DE LIMA JURCA, 

EDUARDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO PANOSSO - 

OAB:6136-B, JUAREZ VASCONCELOS - OAB:5.460-B

 Vistos.

Trata-se de processo executivo em qual o autor faz solicitações ao juízo.

Pois bem.

Indefiro o pedido de expedição de mandado de registro de penhora nos 

termos do artigo 1.379 da CNGC-E.

Art. 1.379. Competirá ao interessado encaminhar ao Cartório de Imóveis a 

ordem judicial ou a certidão comprobatória do auto ou termo de penhora, 

arresto ou sequestro, para feitura do respectivo ato registral, para 

presunção absoluta de conhecimento por terceiros, salvo no executivo 

fiscal.

Parágrafo único. A penhora de bens imóveis realizar-se-á mediante 

apresentação de certidão de inteiro teor do ato (auto ou termo de 

penhora), e independentemente de mandado judicial.

Indefiro o pedido de baixa da averbação premonitória do imóvel constante 

da matrícula 1889, afinal não há interesse jurídico para tanto, 

considerando que tal imóvel foi penhorado no auto de fls. 936, a menos 

que o exequente solicite a exclusão deste imóvel do auto de penhora.

 Indefiro o pedido de constatação do imóvel. Não há que se falar em 

reintegração nos autos do processo executivo, afinal os autos deste 

processo se prestam a tutelar a satisfação do crédito a ser adimplido e 

não a conferir processão possessória ao exequente.

 Eventual proteção possessória deverá ser buscada por meio das vias 

ordinárias e não nos presentes autos. Ressalto ainda que eventual 

ocupação do imóvel não impede que ele seja leiloado a fim de cumprir a 

obrigação de pagar existente no presente feito.

 Tendo em vista a certidão de fls. 938, determino que o executado seja 

intimado do auto de penhora por meio do seu advogado constituído nos 

autos.

 Manifeste-se o exequente acerca do endereço do cônjuge do executado 

a fim de que ela seja intimada da penhora do imóvel e do respectivo auto 

de avaliação.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 8869 Nr: 966-71.2002.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, IVÂNIA MARIA 

MATTANA SEBBEN, CLAUDINO FANK, JOSÉ CARLOS CANINI, LUCIA DO 

CARMO MARTINS DE CANINI, NEUCIR JOSÉ FRISON, ESPÓLIO DE VALDIR 

SOARES, ELBIO GONZALEZ OAB/MT N° 7241-A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LUIZ MARCHIORO, JUSSARA MARIA 

MARCHIORO, LAURO DIRINGS, DAIR HELENA MARÇAL DE LIMA JURCA, 

EDUARDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO PANOSSO - 

OAB:6136-B, JUAREZ VASCONCELOS - OAB:5.460-B

 Intimar o executado, através de seu advogado, da penhora realizada 

conforme auto de penhora de fls. 936/937, para oferecer impugnação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 12309 Nr: 1212-28.2006.811.0046

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MARCOLIN, GENÉSIO CADORE, 

MADALENA NEGRI CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 214.

Tal medida deverá ser cumprida por meio de oficial de justiça e o mandado 

deverá ser lavrado com cópia do documento de fls. 131 que comprova 

que os grãos foram deixados em depósito sob a responsabilidade da 

empresa Bunge Alimentos conforme assinatura do Sr. Osmar Rossatto no 

referido termo.

 P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34047 Nr: 2233-97.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIJAVI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, ELISANI 

ANTONIA VOLTI, ANDERSON CESAR FREI ALEXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORATIN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:PR/42277

 Vistos.

Proceda-se a Serventia as intimações ao banco executado em nome dos 

procuradores Luiz Rodrigues Wambier (OAB/MT 14.469-A) e Mauri 

Marcelo Bevervanço Júnior (OAB/PR 42.277).

Defiro a concessão de vistas dos autos pelo prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35357 Nr: 54-59.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU MARCOS PARMEGGIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO EUGÊNIO FOLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a efetuar o pagamento 

do valor da diligência ou indicar endereço válido para intimação do 

devedor via Correios pois o endereço constante dos autos não é atendido 

pelos correios em razão de não possuir o número da residência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35821 Nr: 514-46.2011.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU MARCOS PARMEGGIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELITO FOLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Manifeste-se a parte exequente em 05 dias.

Após, se nada for requerido, autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36504 Nr: 1201-23.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670, VALESKA FERNANDA DA CAMARA 

LINHARES - OAB:MT/14988A, VANINA FERNANDA DA CAMARA 

LINHARES - OAB:13756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a habilitação dos sucessores solicitada às fls. 160, verso.

Determino a remessa dos autos ao INSS para que seja juntado ao feito o 

histórico dos benefícios já pagos a fim de que seja calculado que é devido 

à parte autora.

P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38049 Nr: 2747-16.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXWELL DA SILVA MARQUES, ALEXANDRE 

SCARPAZZA DA SILVA, ANDRE LUIZ FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38820 Nr: 3518-91.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEMAR JOSE DE ALMIRANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB: 11877/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte Ribemar Jose de 

Almirante requer o pagamento de R$ 35.002,65 enquanto que a empresa 

BV Financeira S/A Crédito em sua impugnação (fls. 273) manifesta que a 

parte exequente deve quitar o contrato antes de executar o crédito devido 

ou que seja feita a devida compensação.

 Intime-se Ribemar Jose de Almirante por meio do seu patrono para que se 

manifeste em 15 dias.

Decorrido o prazo, autos conclusos.

 P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
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 Cod. Proc.: 38931 Nr: 3629-75.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS A. S. PIOVEZAN - ME, MATEUS 

AUGUSTO SANTOS PIOVEZAN, EDUARDO JODE THOMAZI PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN 

- OAB:20395/MT

 Vistos.

Defiro o pedido e com base no artigo 921, inciso III do Novo Código de 

Processo Civil determino o sobrestamento do feito, pelo prazo requerido.

Decorrido o prazo, a contar da intimação via DJE desta decisão, o 

requerente deve ser manifestar independente de nova intimação no prazo 

de 5 dias.

Caso o autor não se manifeste conforme acima determinado, deve a 

gestora aguardar 30 dias e decorrido este prazo intimar pessoalmente a 

parte autora a impulsionar o feito em 48 horas sob pena de extinção.

 P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38931 Nr: 3629-75.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS A. S. PIOVEZAN - ME, MATEUS 

AUGUSTO SANTOS PIOVEZAN, EDUARDO JODE THOMAZI PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN 

- OAB:20395/MT

 Vistos.

Tendo em vista que a procuração juntada nos autos pelo patrono do 

executado não lhe conferia poderes para receber citação, torno nulo 

todos os atos expropriatórios realizados no presente feito considerando 

que o requerido até hoje não foi citado nos autos.

Liberem-se os valores penhorados em favor do executado.

Determino que o exequente providencie a citação do executado;

 P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39100 Nr: 115-80.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIVAL COMBUSTIVEIS LTDA, DENILSON 

MARCOS BARBIEIRO, PAULO SÉRGIO BARBIERO, ALAIR CARICIMI 

BARBIERO, ELISÂNGELA RODRIGUES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8123, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que de acordo cm as normas vigentes impulsiono o 

presente feito intimando a parte autora para retirar nesta secretaria as 

Cartas Precatórias expedidas no presente feito com o fim de promover a 

devida distribuição nos Juízos Deprecados, devendo ainda, no prazo legal, 

comprovar nos autos a distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39621 Nr: 635-40.2012.811.0046

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido de tutela antecipada (art. 273 do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ODALGIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPASTORIL TIRAJÚ S.A/AGROPASTORIL 

COMODORO S.A, MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO, MARCELO DE PAULA 

XAVIER, GISELA ADRIANA SIGUEIRA DE QUADROS XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA SABBAGA DE MELO - 

OAB:26678/PR, MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - OAB:PR/8749

 Vistos.

Trata-se de processo cuja sentença foi proferida às fls. 818 sendo que a 

certidão de transito em julgado se encontra às fls. 837.

Ressalto que as partes já juntaram nos autos cópias provenientes do 

agravo de instrumento 1008069-31.2017.8.11.0000, razão pela qual, sem 

mais formalidades dou o feito por reconstituído.

 Deve a gestora providenciar cópia das fls. apresentadas e juntar em 

substituição às fls.46/49 dos autos.

Ressalto ainda que deve ser cumprida a decisão de fls. 847.

 Libere-se o valor depositado às fls. 832.

Cumpridas as determinações acima, autos ao arquivo.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39735 Nr: 749-76.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO FERNANDES VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISI ANNE LIMA TIAGO - 

OAB:16.657/MT, LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - OAB:22584/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Cláudio 

Jassaniker Júnior - OAB:21.087/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 Assim sendo, julgo improcedente a impugnação ao cumprimento de 

sentença apresentada.Tenho como nítida a intenção da parte requerida em 

tentar alterar a verdade dos fatos, razão pela qual aplico multa de 9% do 

valor da causa em desfavor da parte executada. Ressalto que a petição 

de fls. 189 questiona o óbvio. Como já dito, a decisão de fls. 187 arbitrou 

honorários do cumprimento de sentença e recebeu o cumprimento de 

sentença apresentado às fls. 167.P. I Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 70483 Nr: 3246-92.2014.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO GUIDO CESAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT/15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 Impulsiono o feito a fim de intimar o autor para proceder o recolhimento 

das custas judiciais e taxa judiciária, no valor de R$ 2.739,16, conforme 

apurado no cálculo de ref: 50, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 70736 Nr: 3375-97.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFINA LOURENÇO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Interposto o recurso de apelação a parte recorrida apesar de devidamente 

intimada, não apresentou as contrarrazões, conforme certificado.

Assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 76010 Nr: 1556-91.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILTON ANTONIO REIMANN, SILVANA LOTUFO 

ZANATTA REIMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTEDAN COMÉRCIO INDÚSTRIA E 

AGROPECUÁRIA S/A, INÊS LAZARETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA 

- OAB:12690

 Intimar a parte autora para retirar nesta secretaria a Carta Precatória 

expedida no presente feito com o fim de promover a devida distribuição no 

Juízo Deprecado, em 5 dias, devendo ainda, também em 5 dias, comprovar 

nos autos a distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 83953 Nr: 338-91.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO FRANCA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito a fim de intimar o autor para juntar aos autos a GUIA 

emitida para pagamento do diligência, em 5 dias, haja vista que foi 

apresentado apenas o comprovante, o que impossibilita o pagamento do 

meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 88254 Nr: 1590-32.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMIR FAVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Interposto o recurso de apelação a parte recorrida apesar de devidamente 

intimada, não apresentou as contrarrazões, conforme certificado.

Assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 89475 Nr: 2020-81.2016.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCDSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - 

OAB:15.896-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para que se manifeste em 30 dias 

requerendo que entender pertinente, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 91017 Nr: 2561-17.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Código 91017.

Vistos.

Designo audiência para instrução para o dia 06 de fevereiro de 2018, às 

16h00min.

No intuito de racionalizar o trabalho, a presente decisão serve como M A N 

D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício requisitório de testemunhas 

policiais militares, sendo que neste caso o presente documento será 

entregue ao comandante do policial militar.

Expeça-se ofício à Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade 

solicitando urgência no cumprimento da missiva expedida para a oitiva das 

vítimas Rosângela Pereira Magalhães e Karoline Keli dos Santos, ante a 

prisão do réu.

 Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 4 de janeiro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Réu:

AMARILDO DOS SANTOS, brasileiro, casado, nascido na data de 

17/06/1974, filho de Terezinha Aparecida dos Santos e Eric Vicente dos 

Santos, inscrito no CPF sob o nº 604.450.331-34, detentor da Cédula de 

Identidade RG nº 20031688, SSP/MT, atualmente custodiado na Cadeia 

Pública desta Cidade de Comodoro.

2) Testemunha:

PM Lindomar de Luque Franco, lotado no Núcleo da Polícia Militar de 

Comodoro/MT.

Advertências: O réu que devidamente intimado não comparecer na 

audiência terá sua revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações:

 Todos deverão comparecer devidamente trajados e portando documentos 

pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 97347 Nr: 5400-15.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO VALMOR BOHENEK, MARIA 

APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 1) Considero encerrada a instrução processual.

2) Arbitro 01 URH em favor do Dr. Vinicius Nardini tendo em vista que no 

presente ato ele atuou em favor do réu Valmor Bohenek como defensor 

dativo, sendo que tal valor deverá ser pago pelo Estado de Mato Grosso.

3) Autos ao MPE para que apresente alegações finais.

4) Intime-se a defesa da ré Maria Aparecida da Silva para que apresente 

alegações finais.

 5) Intime-se a DPE tão logo tenha um(a) membro(a) oficiando na comarca 

para que apresente alegações finais em favor do réu Valmor Bohenek.

6) Saem os presentes intimados.

7) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98730 Nr: 350-71.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BRENDA NEVES ROSA, LEIDIANE NEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Certifique-se a secretaria acerca da realização de estudo 

socioeconômico conforme determinado na decisão de ref. 4.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 99169 Nr: 502-22.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON ALVES CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Redesigno a audiência anteriormente marcada para o dia 19/04/2018, às 

14h00min.

Determino o comparecimento pessoal das partes para prestarem 

depoimento pessoal, intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC.

Intimem-se as partes, e seus advogados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 101339 Nr: 1565-82.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES LEOBINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16.339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

As partes são legitimas e estão bem representadas em juízo e não existem 

preliminares a serem analisadas.

Fixo como ponto controvertido decidir se a parte requerente faz jus ou não 

ao benefício previdenciário da aposentadoria rural por idade.

Designo o dia 22/03/2018, às 15h00min, para audiência de instrução e 

julgamento.

Determino o comparecimento pessoal das partes para prestarem 

depoimento pessoal, intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC.

Intimem-se as partes, e seus advogados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 101534 Nr: 1647-16.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA LÚCIA GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.NOMEIO perito judicial, independentemente de compromisso (art. 

466 do CPC), o Dr. Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço Rua 

Terezina, 345, Vilhena/RO, devendo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária.Arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista que o 

perito deverá se locomover da localidade onde reside (Vilhena/RO) até 

esta Comarca de Comodoro/MT. Designo a perícia para o dia 26 de janeiro 

de 2018, às 15h40min.INTIME-SE o perito, por e-mail 

(hoffmannvagner@hotmail.com), para ciência dos quesitos, designar data 

para a realização da perícia na parte requerente. Com a designação de 

data para a perícia, INTIMEM-SE novamente as partes nos termos do art. 

474 do CPC.O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado.Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as partes para fins 

e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação 

da parte requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte 

requerida mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio 

firmado entre o TJMT e o INSS.Sendo parcial e permanente a incapacidade 

laboral: a parte pericianda é suscetível de ser reabilitada para exercer uma 

nova e diversa profissão que garanta sua subsistência, sem prejuízo do 

seu tratamento/cura/restabelecimento?Determino a intimação da parte 

autora, via de seu patrono, para que apresente seus quesitos, no prazo 

de 10 dias.Superado o prazo ventilado, CERTIFIQUE-SE e à conclusão 

mediante correta triagem, para análise da necessidade de designação de 

audiência de instrução e julgamento, bem como para cadastramento dos 

honorários periciais no sistema AJG (Assistência Jurídica Gratuita), na 

forma estabelecida pelo artigo 22, da Resolução nº. 305 de 2014 do 

Conselho da Justiça Federal.CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 101742 Nr: 1749-38.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SATURNINO ALBINO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida (autora) a apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 103746 Nr: 2549-66.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPASTORIL TIRAJÚ S.A/AGROPASTORIL 

COMODORO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY MÁRCIA SFACIOTI BERQUÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE 

CARVALHO - OAB:24366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO LOPES MOREIRA - 

OAB:19839/O

 Vistos.

Trata-se de embargos de terceiro proposto por AGROPASTORIL 

COMODORO S/A em face de SUELY MARCIA SFACIOTI BERQUÓ.

A embargada, devidamente citada, arguiu em sua contestação as 

seguintes preliminares: que a embargante não apresentou os documentos 

necessários da comprovação de sua propriedade sobre as áreas dos 

imóveis objetos da presente demanda; que a embargante não apresentou 

os documentos necessários de sua identificação e provas para figurar no 

polo ativo da presente demanda, reconhecendo imediatamente e, 

declarando sua ilegitimidade como parte no presente feito; que a 

embargante não apresentou os documentos necessários da comprovação 

de suas alegadas posses, sobre as áreas dos imóveis objetos da 

presente demanda.
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No que tange as preliminares, em razão da fundamentação utilizada pela 

parte, conclui-se que tal argumento é de mérito, razão pela qual deixo de 

apreciar nesse momento, devendo ser apreciada no momento da prolação 

da sentença.

Não há outras preliminares, e não vislumbro qualquer nulidade ou 

irregularidade aparente, razão pela qual dou o feito por saneado.

Fixo como ponto controvertido decidir quem possui a posse da área 

descrita na petição inicial.

Ressalto que o ônus da prova seguirá a regra geral do artigo 373 do CPC.

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo 

de 15 dias, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento.

Caso a parte solicite a produção de prova testemunhal, determino que o rol 

de testemunhas já seja apresentado quando do seu requerimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104547 Nr: 2874-41.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

As partes são legitimas e estão bem representadas em juízo e não existem 

preliminares a serem analisadas.

Fixo como ponto controvertido decidir se a parte requerente faz jus ou não 

ao benefício previdenciário da aposentadoria rural por idade.

Designo o dia 22/03/2018, às 15h30min, para audiência de instrução e 

julgamento.

Determino o comparecimento pessoal das partes para prestarem 

depoimento pessoal, intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC.

Intimem-se as partes, e seus advogados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 105652 Nr: 3381-02.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON HENING BRITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos.

Trata-se de ação proposta em que se verifica que o autor pediu 

desistência do feito.

Decido.

Tendo em vista a manifestação da parte autora, homologo a desistência e 

extingo a demanda sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do Novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes 

autos.

Após o trânsito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 110721 Nr: 5588-71.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CANUTO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Código 110721.

Vistos.

Designo audiência para inquirição da testemunha para o dia 24 de janeiro 

de 2018, às 16h30min.

No intuito de racionalizar o trabalho, a presente decisão serve como M A N 

D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício requisitório de testemunhas 

policiais militares, sendo que neste caso o presente documento será 

entregue ao comandante do policial militar.

 Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 4 de janeiro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

Sérgio Bonifácio Nicolau. Endereço: Rua Apóstolo Tomé, esquina com a 

Rua Brás Marques, bairro Nova Vacaria, próximo a Serraria do Sr. Hélio 

(Helino, ex-vereador), nesta cidade Comodoro/MT, telefones (65) 

99965-4538/3283-2331, local de trabalho Ecológica Bioenergia Limitada.

Advertências: O réu que devidamente intimado não comparecer na 

audiência terá sua revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações:

 Todos deverão comparecer devidamente trajados e portando documentos 

pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115159 Nr: 7453-32.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Substituição Legal.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA ajuizada por CARLOS DA SILVA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a presente exordial.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do CPC.

No tocante ao pedido da antecipação da tutela para a concessão do 

benefício previdenciário, necessária a verificação dos requisitos 

constantes no art. 300 do NCPC, os quais passo a analisar.

Antes, mister ressaltar que a presente análise de pedido antecipatório dos 

efeitos da sentença de mérito é feita sob cognição sumária, não havendo 

a necessidade do magistrado utilizar-se da cognição exauriente com o fim 

de constatar a certeza do direito invocado, mas valendo-se sim de um 

juízo de probabilidade.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória – de EVIDÊNCIA já 

que a inicial não foi instruída com prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos do direito do autor (art. 311, IV, do CPC).

 Ademais, não há como auferir neste momento processual, a probabilidade 

do direito, tendo em vista que há a necessidade de oitiva de testemunhas 

para verificar-se a qualidade de segurado do autor.

Assim sendo, INDEFIRO a concessão da tutela de evidência, com fulcro no 

art. 311 do Código de Processo Civil.

Uma vez que no caso dos autos as chances de autocomposição (CPC art. 
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334, §4º) são mínimas, vez que não há procurador da fazenda pública 

nesta comarca, cite-se o réu, com a remessa eletrônica dos autos, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 20251 Nr: 1406-28.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CHRISOSTOMO DUARTE, 

ROSANGELA MARIA DE PAULA DUARTE, MAGRÍCOLA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANÉDIO APARECIDO TOSTA - 

OAB:4855, ANÉDIO APARECIDO TOSTA - OAB:MT/4855

 Vistos.

Julgo improcedentes os embargos de declaração propostos (fls. 343/345) 

afinal não houve omissão na decisão de fls. 342.

Repito o fundamento da decisão anterior.

 Não consta nos autos nenhum documento do DETRAN informando quais 

são os veículos registrados em nome dos executados.

 Não consta sequer que os exequentes tenham feito tal solicitação ao 

DETRAN e ela tenha sido indeferida.

Intime-se a parte exequente para que em 15 dias apresente bens 

penhoráveis nos autos.

Decorrido tal prazo sem apresentação de bens, desde já determino a 

suspensão do feito pelo prazo de 01 ano.

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, desde já 

determino o arquivamento dos autos.

P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34639 Nr: 2823-74.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO LUIZ COCCO, MARGARETH MARIA 

COCCO, SÉRGIO ANTÔNIO COCCO, ENILDA ANA COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A 

MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

A parte exequente deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. 

Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34769 Nr: 2953-64.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAULO LUIZ COCCO, MARGARETH MARIA COCCO, 

CELSO MÁRIO COCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, 

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de dilação do prazo retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35552 Nr: 246-89.2011.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIZAN ASSESSORIA ECONÔMICA S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON FELIPE MARIANO - 

OAB:65667, JULIÃO DE FREITAS - OAB:530/MS, RONIE JACIR 

THOMAZI - OAB:9877/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14.230/O/MT

 Vistos.

Dizan Assessoria Econômica, devidamente qualificada nos autos, propôs 

a presente ação de manutenção de posse com pedido de tutela 

antecipada em face de Agropecuária Condor Ltda, alegando, em síntese, 

que é possuidora de uma área de terras denominada Fazenda Mucuri com 

2.499,9976 hectares localizada na gleba 2 triângulos, situada no município 

de Campos de Júlio/MT.

Afirma que a citada área está matriculada sob o n. 772 no CRI de 

Comodoro/MT, bem como adquiriram em 19/12/2003 da Agropecuária 

Renascer que por sua fez a adquiriu de Iran Grisoste Barbosa que 

receberá titulação do Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT em 

02/11/1994, originando a matrícula n. 10.009 perante o CRI de Pontes e 

Lacerda/MT.

Asseveram que estando na plenitude da posse, no dia 28 de setembro de 

2010 a requerente sofreu esbulho possessória na Fazenda Mucuri que foi 

praticado pela ré por intermédio do gerente Demilson Ferreira Vilela e do 

preposto interessado Almir Carneiro Ferreira, uma vez que estavam 

construindo o alicerce de uma casa residencial, fato este que gerou a 

presença policial na área o qual determinou a paralização dos serviços.

Aduzem que no final de dezembro de 2010 o gerente Jacinto Freitas 

Valdez ausentou-se da propriedade e quando retornou em 10 de janeiro 

de 2011 deparou-se com a repetição do esbulho, tendo em vista que a ré 

terminou de construir a casa, bem como havia vários funcionários 

trabalhando na construção de uma cerca de arame liso em volta da 

residência e o assentamento de um portão de madeira na entrada.

Os autores pleitearam em sede de liminar a manutenção na posse do 

imóvel.

 Com a inicial, vieram os documentos de fls. 26/587.

A decisão de fls. 591/592 designou audiência de justificação prévia.
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Audiência realizada (fls. 597/600).

Contestação oferecida pela requerida (fls. 604/644), alegando, 

preliminarmente, falta de interesse de agir, ilegitimidade ativa ad causa, 

coisa julgada em relação a decisão interlocutória no processo de n. , 

litigância de má-fé, fraude processual e pugna pela nulidade da audiência 

realizada, uma vez que a requerida foi citada na véspera da audiência e 

em razão da distancia seu comparecimento tornou-se inviável.

 No mérito alega: a falsidade de alguns documentos juntados a inicial; 

processos de georreferenciamento são irregulares; que a maioria das 

notas fiscais de consumo juntadas se referem a Fazenda Montana situada 

no município de Sorriso/MT; que os imóveis foram adquiridos de forma 

fraudulenta pela Agropecuária Renascer; crimes ambientais confesso em 

juízo; que os autores não comprovaram a posse.

Com a contestação juntou documentos (fls. 645/736).

Decisão de fls. 743/744 declarou nula a audiência anteriormente realizada 

e designou nova audiência de justificação prévia, bem como abriu vista 

dos autos para o Ministério Público para tomar ciência dos eventuais 

delitos narrados na contestação.

Audiência realizada (847/853).

Decisão de fls. 875/878 deferiu a liminar, determinando a expedição de 

mandado de reintegração de posse em favor dos autores, autorizando a 

retirada da ré, bem como a destruição de eventuais atos atentatórios ao 

exercício da posse pelos demandantes, fixando multa diária de R$ 

10.000,00 (um mil reais) em caso de eventual descumprimento.

A parte requerida interpôs agravo de instrumento em face da decisão 

liminar, ocasião em que suspendeu-se o processo, inclusive mantendo a 

posse do imóvel.

Acordão de fls. 962 negou provimento ao recurso interposto, ocasião em 

que expediu-se mandado de reintegração da posse em favor da parte 

autora.

Pedido de reconsideração elaborado pela ré requerendo a reintegração da 

posse.

Despacho de fls. 1.069 determinou a intimação das partes para 

especificação de provas.

Decisão de fls. 1.091/1.093 saneou o feito afastando as preliminares 

arguidas, bem como nomeou perito.

Petição de fls. 1.094/1.111 da ré e de terceiros notificando a pratica de 

delitos ambientais na região, requerendo que a área seja embargada e 

seja anotada nas margens da matricula do imóvel a existência da presente 

ação.

A ré apresentou quesitos para apreciação do perito às fls. 1.399 e a 

autora às fls. 1.404/1.405.

A requerida requer às fls. 1.511/1.512 o deslocamento da competência 

para a Vara de Direito Agrário, sob o fundamento que o tramite terá uma 

maior efetividade e celeridade.

A requerida noticia a pratica de delitos (fls. 1.547/1.548), requerendo as 

medidas cabíveis no presente caso.

A ré novamente informa a pratica de delitos ambientais na área, 

requerendo o encaminhamento de ofício as autoridades competentes para 

a devida apuração.

A requerida requer a redistribuição por dependência ao feito de código 

27932 de todos os processos discutindo direitos possessórios que figura 

como parte a Requente.

Às fls.1631/1633 foi indeferido o pedido de deslocamento de competência 

para a Vara de Direito Agrário, ocasião em que foi nomeado novo perito 

para realização de perícia no imóvel objeto da presente lide, e designada 

data para realização da audiência de instrução e julgamento.

Às fls. 1665/1671, aportou pedido de assistência litisconsorcial formulado 

por Almir Carneiro Pereira, alegando que tem atuado legitimamente como 

parte nos autos, tendo em vista que exerce posse sobre a área objeto do 

presente litígio.

A requerida se manifestou às fls. 1701 alegando que a parte autora 

alienou as propriedades objeto do presente feito, de forma que remanesce 

a essa interesse processual e legitimidade.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foi inquirida uma 

testemunha, fls.1769/1770, ocasião em que abriu-se prazo para 

apresentação das alegações finais.

Em seguida, aportou aos autos requerimento formulado por Tulio Marcelo 

Denig Bandeira, onde pleiteia sua habilitação nos autos como terceiro 

interessado, tendo em vista que exerce posse sobre as cotas sociais da 

empresa Agropecuária Condor Ltda, no valor de R$ 2.100.924,52.

A autora Dizan Assessoria Econômica S/C apresentou suas alegações 

finais às fls. 1781/1785, requerendo a total procedência da ação.

Por sua vez, a requerida Agropecuária Condor Ltda, apresentou suas 

alegações finais às fls. 1786/1804, requerendo a realização da perícia 

técnica, já determinada nos autos. No mérito pleiteou a improcedência da 

demanda.

Decido.

De início, afasto a alegação da requerida de que remanesce à autora 

interesse processual e legitimidade, em razão da alienação das 

propriedades objeto do presente feito.

É que a requerida Dizan Assessoria Econômica propôs a presente ação 

de manutenção de posse alegando no dia 28 de setembro de 2010 sofreu 

esbulho possessória na Fazenda Mucuri que foi praticado pela ré por 

intermédio do gerente Demilson Ferreira Vilela e do preposto interessado 

Almir Carneiro Ferreira, uma vez que estavam construindo o alicerce de 

uma casa residencial, fato este que gerou a presença policial na área o 

qual determinou a paralização dos serviços.

Narrou que no final de dezembro de 2010 o gerente Jacinto Freitas Valdez 

ausentou-se da propriedade e quando retornou em 10 de janeiro de 2011 

deparou-se com a repetição do esbulho, tendo em vista que a ré terminou 

de construir a casa, bem como havia vários funcionários trabalhando na 

construção de uma cerca de arame liso em volta da residência e o 

assentamento de um portão de madeira na entrada.

Por fim, requereu a reparação por perdas e danos em decorrência do 

suposto esbulho praticado pelo requerido.

Assim, ainda que houvesse perda do objeto em relação ao pedido de 

manutenção de posse, entendo que persiste ao autor interesse no 

recebimento de eventuais perdas e danos, caso seja constatado que de 

fato houve o esbulho praticado pelo réu.

Assim, indefiro o pedido de extinção do feito.

Em relação ao pedido de assistência litisconsorcial formulado por Almir 

Carneiro Pereira e Tulio Marcelo Denig Bandeira, o pleito deve ser 

indeferido.

Acerca da assistência, dispõe o art. 119 do Código de Processo Civil:

Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro 

juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas 

poderá intervir no processo para assisti-la.

O art. 124 do CPC, por sua vez, estabelece:

Art. 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre 

que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do 

assistido.

Logo, de acordo com os preceitos acima, para o deferimento do pedido de 

assistência litisconsorcial deve haver, inicialmente, interesse jurídico.

Na hipótese do peticionante Almir, o contrato de parceria estabelecido 

entre o requerente e a pretensa assistida, juntado às fls. 1672/1674, 

evidencia somente o interesse econômico estabelecido entre as partes, 

que tem como objetivo precípuo a recuperação de ativos financeiros e 

imobiliários pertencente à Agropecuária Condor Ltda., pretensa assistida.

Infere-se, assim, que a posse exercida pelo requerente nas terras objetos 

da lide se dá em nome da requerida, de modo que não se vislumbra 

qualquer interesse jurídico na causa a justificar sua intervenção como 

assistente litisconsorcial.

Já no que consiste ao requerimento formulado por Tulio Marcelo Denig 

Bandeira, igualmente merece indeferimento.

Conforme se vê às fls. 1771-v, nos autos da ação de execução em tramite 

perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cascavel/PR, foi determinada a 

penhora de cotas sociais da empresa Agropecuária Condor Ltda, até o 

limite do valor de R$ 2.100.924,52.

Entretanto, consta apenas e tão somente o deferimento da penhora, 

inexistindo qualquer informação acerca da efetiva penhora, bem como se 

houve alienação ou adjudicação das respectivas cotas, de modo que 

apenas o deferimento da penhora não comprova que o peticionante 

exerce posse sobre as cotas da empresa.

Assim, indefiro o pedido.

Por fim, tendo em vista que o requerido concorda com o valor dos 

honorários propostos pelo perito, requerendo, no entanto, o parcelamento 

do valor (fls. 1687), determino a intimação do expert para que se 

manifeste, no prazo de 15 dias, acerca do pedido de parcelamento do 

valor dos honorários periciais, indicando em igual prazo a data para 

realização da perícia.

Decorrido o prazo, havendo concordância ou não acerca do parcelamento 

por parte do perito, a parte requerida deverá providenciar, no prazo de 05 

dias, o depósito dos horários periciais (integral ou valor da parcela, 
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dependendo do caso), sob pena de perda da prova.

O laudo pericial deverá ser juntado aos autos no prazo de 30 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35945 Nr: 640-96.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA, PAULO HENRIQUE 

RAMOS MACHADO, LUIZ FELIPE RAMOS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996-A/MT, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES - 

OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento.

 P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36624 Nr: 1323-36.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIDIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI KAISER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9202, JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR - OAB:19.339- A, 

LUCIANA SEZANOWSKI - OAB: 25276, STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:53612, VIVIAN RICCIARDI GASPAR - 

OAB:263727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10917-A

 Vistos.

Tendo em vista a manifestação às fls. retro, cite-se a parte requerida por 

meio de oficial de justiça.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36640 Nr: 1339-87.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, THIAGO DE SIQUEIRA 

BATISTA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DYEGO HENRIQUE ROCHA DE OLIVEIRA, ANA 

DILCE PERA ROCHA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O, THIAGO SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 Vistos.

Intime-se o banco exequente para que se manifeste acerca do peticionado 

às fls. 210, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, expeça-se ofício ao Cartório de 

Imóveis desta Comarca para que providencie a baixa da matrícula do 

imóvel do presente litígio.

Após, autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36904 Nr: 1603-07.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR CARVALHO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, UNEMAT - 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALESKA FERNANDA DA 

CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A, VANINA FERNANDA DA 

CAMARA LINHARES - OAB:13756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:14308 OAB/MT, KELLY CRISTINA DA SILVA - OAB:8156 OAB/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19, 

parágrafo único, da portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes do 

retorno dos autos para a 1ª Instância, bem como para que, no prazo 

comum de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal 

prazo se manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37097 Nr: 1796-22.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ANASTÁCIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se a decisão a ser proferida no agravo de instrumento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37802 Nr: 2500-35.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS, CASTRO, VIGO E STUART ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JZ COMERCIO DE PNEUS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/A, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:10637, GUILHERME F. 

FIGUEIREDO DE CASTRO - OAB:10647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTOVAO 

ALMEIDA - OAB:9585 MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366

 Vistos.

Trata-se de pedido de busca de bens pelo sistema RENAJUD feito pela 

parte autora nos presentes autos.

Considerando que compete à parte a tentativa de localização, seja do 

requerido, ou de seus bens, o indeferimento ao pleito é medida que se 

impõe, porquanto não há qualquer comprovação de que tenha se 

diligenciado neste sentido.

Isto posto, indefiro os pedidos formulados pela parte autora, devendo a 

mesma ser intimada para informar nos autos, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37880 Nr: 2578-29.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 Sentença.

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada quitou o 

débito, sendo que os valores já foram levantados pelo exequente.

Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 
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declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38202 Nr: 2900-49.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI GHEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE ISAURA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A 

MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, MAURO ROSALINO 

BREDA - OAB:MT/14.687

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

A parte exequente deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. 

Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38492 Nr: 3191-49.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS, JOÃO ALCIR 

RODRIGUES DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - OAB:MT 

05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

A parte exequente deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. 

Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38574 Nr: 3273-80.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREALISTA LONDRINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER LEASING S/N

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Siqueira 

Castro - OAB:CE/14.325-A, JONATHAN APOLONIO GOES FILGUEIRA - 

OAB:15115, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:MT/17408/O

 Vistos.

1 – Interposto o recurso de apelação a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38867 Nr: 3565-65.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS MÁQUINAS AGRÍCOLAS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO MIGUEL MALDANER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - 

OAB:208.972/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A 

MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, MAURO ROSALINO 

BREDA - OAB:MT/14.687, VALESKA FERNANDA DA CAMARA 

LINHARES - OAB:MT/14988A

 Vistos.

Considerando que o exequente ajustou o valor da execução consoante 

impugnação do executado.

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 
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não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes.

 P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38931 Nr: 3629-75.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS A. S. PIOVEZAN - ME, MATEUS 

AUGUSTO SANTOS PIOVEZAN, EDUARDO JODE THOMAZI PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN 

- OAB:20395/MT

 Intimar o executado para apresentar os dados bancários para devolução 

dos valores penhorados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39158 Nr: 173-83.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO FIDÉLIS DA SILVA ZAMO, MARIA LUIZA 

PINZON ZAMO, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13.625-B, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417/B, SERGIO 

HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Intimar a parte requerida quanto ao teor da certidão emitida pelo Cartório 

Distribuidor conforme segue: "Certifico e dou fé que não há custas 

pendentes no presente feito, uma vez que já foram recolhidas, conforme 

comprovantes de fls. 49/50."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39158 Nr: 173-83.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO FIDÉLIS DA SILVA ZAMO, MARIA LUIZA 

PINZON ZAMO, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13.625-B, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417/B, SERGIO 

HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Intimar o Dr. Sérgio Henrique Guareschi, OAB 9724/MT, para pagar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o valor de R$ 800,04(oitocentos reais e quatro 

centavos), referente a multa de 3% sobre o valor atualizado da causa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39259 Nr: 273-38.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBRAIM SARTORI, ESPÓLIO DE ADUILIO 

SARTORI, NOEMI TERESINHA SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE 

MELO - OAB:144880/SP, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA 

- OAB:53612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.BANCO CNH CAPITAL S/A, qualificado nos autos, interpõe 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a sentença de fls. 104, alegando 

que houve contradição na referida decisão, vez que condenado a arcar 

com custas e honorários advocatícios alega existir acordo firmado com os 

executados em sentido contrario.Decido. Conheço do recurso, eis que 

adequado e tempestivo.No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, 

uma vez que não há que se falar em contradição, os termos da decisão 

atacada são claros e estão devidamente fundamentados, a exequente 

alega a existência de acordo firmado com os executados, no entanto, 

apesar de devidamente intimada a juntar aos autos o referido acordo, não 

o fez, o que resultou na extinção do presente sem resolução de mérito 

nos termos do art. 485, inciso III do CPC.Não bastasse isso, verifico que a 

matéria desafiada nos embargos de declaração deve ser objeto de 

recurso, já que consiste em irresignação da parte recorrente à decisão 

proferida, já que requer o reconhecimento de termos de acordo que 

sequer foi juntado aos autos até a prolação da decisão atacada.Não cabe 

em sede de embargos de declaração, ainda que se fale em efeitos 

infringentes, a modificação de decisão com a qual a parte não 

concorda.Nesse sentido:EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653270 / RS [...] 

.Desta forma, caso a parte entenda que não foi analisado alguma questão 

que alteraria o julgamento do mérito da demanda, deve lançar mãos de 

outros meios processuais para tentar corrigir o vício apontado na 

sentença.O que se percebe, é que o embargante pretende que seja 

reapreciada a questão e consequentemente proferida nova decisão, o que 

não se permite por meio de embargos de declaração.Assim sendo, por 

não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do Código de Processo 

Civ i l ,  NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.Publique-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39443 Nr: 459-61.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B, GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA - 

OAB:MT/11043-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8.184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

524,21 (quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 123. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 398,30 (trezentos e noventa e oito reais e 

trinta centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 125,91 (cento e 

vinte e cinco reais e noventa e um centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

"EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar o boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39652 Nr: 666-60.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERIVALDO DO NASCIMENTO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 
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OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807A OAB/MT

 Vistos.

Trata-se Impugnação ao Cumprimento de Sentença, no qual alega excesso 

de execução.

O exequente preferiu não se manifestar nos autos.

Decido.

 Razão assiste ao impugnante.

O demonstrativo de cálculo de fls. 308, prova que a exequente atualizou o 

valor de R$ 5.147,48, sendo que os honorários sucumbenciais foram de 

R$ 4.000,00 (fls. 184).

 Desta feita, reconheço o excesso.

Determino que o alvará dos honorários advocatícios deverá ser feito 

levando em conta o valor de R$ 4.000,00, sendo que tal numerário deverá 

ser atualizado.

O valor restante deverá ser liberado em favor do executado.

Caso a gestora tenha dificuldade com os cálculos deverá encaminhar os a 

autos à contadoria.

 Liberados os valores, arquive-se o feito, conforme decisão de fls. 307.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 64422 Nr: 2592-42.2013.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DAS GRAÇAS DIAS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNADETE PARRA 

MERINO - OAB:MT 12.669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19, 

parágrafo único, da portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes do 

retorno dos autos para a 1ª Instância, bem como para que, no prazo 

comum de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal 

prazo se manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68282 Nr: 1699-17.2014.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORK SUL COMERCIO DE PEÇAS E MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FISCAL NELSON DE SOUZA RIBEIRO, 

HENRIQUE CARNAUBA- SUPERVISOR DO POSTO FISCAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO MATEUS VEDOVATO 

JR. - OAB:9.429- MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19, 

parágrafo único, da portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes do 

retorno dos autos para a 1ª Instância, bem como para que, no prazo 

comum de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal 

prazo se manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 81303 Nr: 3625-96.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, vez que houve o 

preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do benefício 

da aposentadoria por invalidez.Saliento que a Lei n. 13.457/2017 

acrescentou o §4º ao art. 43 da Lei n. 8.213/91 reforçando a possibilidade 

do INSS convocar o segurado por invalidez a qualquer momento para 

avaliação das condições que ensejaram a aposentadoria, com exceção ao 

disposto no art. 101, §1º, incisos I e II.A teor do que dispõe o Provimento 

n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:1.Nome do Segurado: Alice 

Maciel2.Benefício concedido: Aposentadoria por Invalidez3.Data do início 

do benefício: 24/09/20174.Renda mensal inicial: 100% do benefício.5.Data 

início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda não 

tenha sido implantado).Destacando que a prova inequívoca foi 

estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, defiro 

a antecipação de tutela, para o fim de determinar o estabelecimento do 

auxílio-doença, caso ainda não o tenha feito, nos termos já expressos no 

dispositivo da sentença, em 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 

150,00 em caso de descumprimento. Veja-se que a parte autora não 

possui capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, 

vez que o benefício tem caráter alimentar.Condeno o INSS a pagar à parte 

autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, as parcelas 

(...)não há que se falar em reexame necessário.Isento o INSS do 

pagamento das custas processuais.P. I. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 82856 Nr: 4169-84.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EDSON LEME DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino a expedição de oficio a gerencia executiva do INSS, para que 

cumpra a sentença proferida, implantando o benefício previdenciário em 

favor da parte autora, no prazo máximo de 30 dias, a partir da ciência 

desta decisão, sob pena, de sujeitarem-se às sanções civis, penais e 

administrativas de que trata o art. 380 da CNGC, inclusive com a remessa 

de peças ao Ministério Público.

Determino ainda, que após o cumprimento da decisão, apresente 

imediatamente aos autos, documentos comprobatórios do cumprimento da 

sentença proferida, sob pena das mesmas sanções indicadas acima.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 84140 Nr: 395-12.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIMAR GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença c/c 

aposentadoria por invalidez permanente.

Compulsando os autos verifico que a parte autora não trouxe aos autos 

comprovante de requerimento administrativo junto a autarquia federal.

Assim, tendo em vista o reconhecimento de repercussão geral no Recurso 

Extraordinário nº 631240, em que o Supremo Tribunal Federal (STF) deu 

parcial provimento, onde pretendia o Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) a exigência de prévio requerimento administrativo antes de o 

segurado recorrer à Justiça para a concessão de benefício 

previdenciário.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, dê entrada no 

pedido administrativo junto ao INSS, devendo comprovar nos autos a 

postulação administrativa, sob pena de extinção do feito.

Aportando aos autos o pedido administrativo, intime-se o INSS para que, 

em 30 dias, colha as provas eventualmente necessárias e profira decisão 
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administrativa.

Transcorrido o prazo com ou sem a juntada do comprovante de 

requerimento administrativo, certifique-se e voltem-me os autos 

imediatamente conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 85223 Nr: 670-58.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GOMES DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.NOMEIO perito judicial, independentemente de compromisso (art. 

466 do CPC), o Dr. Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço Rua 

Terezina, 345, Vilhena/RO, devendo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária.Arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista que o 

perito deverá se locomover da localidade onde reside (Vilhena/RO) até 

esta Comarca de Comodoro/MT. Designo a perícia para o dia 26 de janeiro 

de 2018, às 17h00min.INTIME-SE o perito, por e-mail 

(hoffmannvagner@hotmail.com), para ciência dos quesitos, designar data 

para a realização da perícia na parte requerente. Com a designação de 

data para a perícia, INTIMEM-SE novamente as partes nos termos do art. 

474 do CPC.O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado.Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as partes para fins 

e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação 

da parte requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte 

requerida mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio 

firmado entre o TJMT e o INSS. Sendo parcial e permanente a 

incapacidade laboral: a parte pericianda é suscetível de ser reabilitada 

para exercer uma nova e diversa profissão que garanta sua subsistência, 

sem prejuízo do seu tratamento/cura/restabelecimento?Determino a 

intimação da parte autora, via de seu patrono, para que apresente seus 

quesitos, no prazo de 10 dias.Superado o prazo ventilado, CERTIFIQUE-SE 

e à conclusão mediante correta triagem, para análise da necessidade de 

designação de audiência de instrução e julgamento, bem como para 

cadastramento dos honorários periciais no sistema AJG (Assistência 

Jurídica Gratuita), na forma estabelecida pelo artigo 22, da Resolução nº. 

305 de 2014 do Conselho da Justiça Federal.CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 86936 Nr: 1197-10.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA RENASCER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21135/O MT, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877/A, 

VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 Vistos.

Indefiro o pedido para que este juízo proceda a intimação de outros peritos 

cadastrados, vez que tal diligência cabe a parte.

Assim, considerando que a requerida entende que o valor cobrado pelo 

perito é exagerado, determino que a mesma junte aos autos, no prazo de 

15 dias, 03 orçamentos detalhados, feitos por outros peritos, devidamente 

capacitados para que reste provado se há ou não excesso no valor 

cobrado pelo perito já nomeado.

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 92271 Nr: 3088-66.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Schons

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA REGINA SCHONS - 

OAB:3900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito a fim de dar ciência ao autor do ofício de ref: 63, 

intimando-o para, querendo, se manifestar, em 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 92369 Nr: 3136-25.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária de Ação de Pensão por morte proposta 

por EVA PEREIRA DOS SANTOS, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL–INSS.

Conforme anteriormente determinado, a parte autora foi devidamente 

intimada a dar entrada no pedido administrativo junto ao INSS, bem como 

comprovar nos autos a postulação administrativa.

Ocorre que às fls. 123, a parte autora colacionou nos autos apenas 

protocolo do benefício do de cujus, deixando de juntar no feito o pedido 

administrativo junto ao INSS.

Assim, intime-se novamente a parte autora para que, no prazo de 15 dias, 

dê entrada no pedido administrativo junto ao INSS, devendo comprovar 

nos autos a postulação administrativa, sob pena de extinção do feito.

Aportando aos autos o pedido administrativo, abra-se vistas à autarquia 

federal, mediante remessa do presente feito, conforme solicitado às fls. 

retro.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 92452 Nr: 3166-60.2016.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO DENIZ RIOS, ALINE QUEIROZ DOS SANTOS, 

DENISE MARGARETH SOARES RIOS, SONILDA ROSANI RIOS, MAGDA 

SOARES RIOS, MAXIMA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA OESTE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA, A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS - 

OAB:10299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada pela União, de modo que intimo a parte autora para que 

apresente impugnação no prazo de 15 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95183 Nr: 4400-77.2016.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 434 de 1071



Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSIANE BARBOSA, Cpf: 89978137220, 

Filiação: Wanderci Gomes Barbosa e Izaías Barbosa, data de nascimento: 

22/03/1975, brasileiro(a), natural de Pancas-ES, casado(a), Telefone 66 

98432 9975. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos em Correição.Trata-se de pedido de providências 

solicitado pela autoridade policial visando aplicar medidas protetivas em 

favor da vítima, que teria sido vítima de violência doméstica.As medidas 

protetivas em favor da vítima foram deferidas.Decido.Em face do exposto, 

julgo PROCEDENTE a presente ação, tornando definitiva a medida protetiva 

deferida nos autos. Saliento que esta decisão possui natureza REBUS SIC 

STANTIBUS, ou seja, enquanto a situação de fato perdurar, valem as 

medidas deferidas. Com a vida dos autos principais, determino os traslado 

das principais peças.Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Ciência ao MP.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flávio Violato Benteo, 

digitei.

Comodoro, 09 de janeiro de 2018

Flávio Inácio da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96538 Nr: 5037-28.2016.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA TEREZINHA FERREIRA DE 

OLIVEIRA, Cpf: 51990156215, Rg: 24954225, Filiação: Narua Clara 

Ferreira, data de nascimento: 04/11/1962, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, casado(a), do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos.Trata-se de pedido de providências solicitado pela 

autoridade policial visando aplicar medidas protetivas em favor da vítima, 

que teria sido vítima de violência doméstica.As medidas protetivas em 

favor da vítima foram deferidas.Decido.Em face do exposto, julgo 

PROCEDENTE a presente ação, tornando definitiva a medida protetiva 

deferida nos autos. Saliento que esta decisão possui natureza REBUS SIC 

STANTIBUS, ou seja, enquanto a situação de fato perdurar, valem as 

medidas deferidas. Com a vida dos autos principais, determino os traslado 

das principais peças.Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Ciência ao MP.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flávio Violato Benteo, 

digitei.

Comodoro, 11 de janeiro de 2018

Flávio Inácio da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 96793 Nr: 5164-63.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120394 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 5º do CPC e o artigo 4º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito encaminhando ao 

setor responsável para que seja expedido a intimação da parte autora, a 

fim de dar prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, § 

1º do CPC) (artigo 1.206 § 10 da CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98407 Nr: 175-77.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.NOMEIO perito judicial, independentemente de compromisso (art. 

466 do CPC), o Dr. Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço Rua 

Terezina, 345, Vilhena/RO, devendo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária.Arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista que o 

perito deverá se locomover da localidade onde reside (Vilhena/RO) até 

esta Comarca de Comodoro/MT. Designo a perícia para o dia 26 de janeiro 

de 2018, às 16h00min.INTIME-SE o perito, por e-mail 

(hoffmannvagner@hotmail.com), para ciência dos quesitos, designar data 

para a realização da perícia na parte requerente. Com a designação de 

data para a perícia, INTIMEM-SE novamente as partes nos termos do art. 

474 do CPC.O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado.Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as partes para fins 

e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação 

da parte requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte 

requerida mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio 

firmado entre o TJMT e o INSS.Sendo parcial e permanente a incapacidade 

laboral: a parte pericianda é suscetível de ser reabilitada para exercer uma 

nova e diversa profissão que garanta sua subsistência, sem prejuízo do 

seu tratamento/cura/restabelecimento?Determino a intimação da parte 

autora, via de seu patrono, para que apresente seus quesitos, no prazo 

de 10 dias.Superado o prazo ventilado, CERTIFIQUE-SE e à conclusão 

mediante correta triagem, para análise da necessidade de designação de 

audiência de instrução e julgamento, bem como para cadastramento dos 

honorários periciais no sistema AJG (Assistência Jurídica Gratuita), na 

forma estabelecida pelo artigo 22, da Resolução nº. 305 de 2014 do 

Conselho da Justiça Federal.CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98511 Nr: 244-12.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTUR ANTONIO BOLDRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANIA DALL ALBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO KRAMES NETO - 

OAB:21186/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução de Alimentos proposta por ARTUR 

ANTONIO BOLDRIN em face do AMANDA VITORIA DALL ALBA BOLDRIN, 

representada por sua genitora SILVANA DALL ALBA, todos qualificados 

nos autos.

Afirma que a exequente está executando os alimentos referentes aos 

meses de novembro e dezembro/2012, fevereiro, março, setembro, 

outubro, novembro e dezembro/2013, janeiro, março, abril, maio, junho, 

julho, agosto, outubro e dezembro/2014 e fevereiro/2015, entretanto todos 

os valores encontram-se pagos.

A exequente/embargada, apresentou impugnação aos embargos às fls. 

37/39, alegando que por equivoco ingressou com a execução cobrando 

os valores integrais, quando na realidade a cobrança deveria ser 

proporcional, tendo em vista que o executado nunca atualizou o valor dos 

alimentos de acordo com o salário mínimo vigente.

Com vista dos autos, o embargante permaneceu silente.

Decido.

O presente feito encontra-se pronto para julgamento não necessitando de 
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dilação probatória.

Em que pesem os comprovantes de depósitos acostados pelo 

embargante, verifico que de fato os valores referentes aos débitos 

alimentares não foram atualizados conforme reajuste do salário mínimo.

Como pode se perceber nos autos em apenso, o embargante deveria 

pagar à embargada o valor correspondente à 43,37% do salário mínimo, 

entretanto, entre os anos de 2012 a 2015, embora seja notório que o 

salario mínimo tenha sofrido reajustes, o exequente continuou depositando 

os mesmos valores, sem a devida atualização, razão pela qual a 

exequente faz jus ao recebimento da diferença.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os presentes embargos, e 

homologo o calculo apresentado pela exequente, consistente na diferença 

da verba alimentícia em razão da ausência de atualização em relação aos 

reajustes sofridos pelo salário mínimo.

Após o trânsito em julgado, extraia-se cópia da sentença para o processo 

executivo, arquivando-se estes autos.

Sem custas e honorários.

P.R.I.C.

Ciencia ao MPE.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98513 Nr: 245-94.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDECY GAMA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte exequente a apresentar novo 

endereço de onde se encontra o veículo, em 5 dias, haja vista que 

negativo o mandado de busca e apreensão de ref: 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98766 Nr: 362-85.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBERINO ALTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos.

Trata-se de ação proposta por OBERINO ALTINO DA SILVA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL objetivando a concessão de 

auxílio doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez com pedido 

de antecipação de tutela.

A inicial acostou os documentos de fls. 16/50.

Indeferida a antecipação de tutela às fls. 53.

A contestação foi apresentada às fls. 58/65.

Impugnação à contestação às fls. 72/77.

Saneador às fls. 79.

Realizada perícia às fls. 92/98, oportunidade em que as partes foram 

intimadas a se manifestarem, entretanto ambas permaneceram inertes.

Decido.

Trata-se de ação proposta por OBERINO ALTINO DA SILVA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL objetivando a concessão de 

auxílio doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez com pedido 

de antecipação de tutela.

No caso dos autos incide o disposto no artigo 355 do CPC, vez que não 

são necessárias outras provas além do laudo pericial já confeccionado.

 Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

A parte autora argumenta: que se encontra incapacitada para o trabalho, 

em razão de estar acometido por uma doença crônica, enquadrada nos 

CID I-73.9 (Doenças Vasculares periféricas não especificada),estando 

sem condições realizar atividades laborais para seu próprio sustento.

A autarquia por sua vez assim se manifestou: que não há provas da 

incapacidade total temporária ou definitiva para o trabalho.

Quanto ao mérito, em que pese às razões da parte autora e do Instituto 

Nacional de Seguridade Social, tenho que a prestação jurisdicional deve 

se limitar à concessão do auxílio-doença por encontrar guarida no artigo 

59, da Lei 8.213/91, que reconhece esse direito ao segurado que estiver 

incapacitado temporariamente para o exercício de suas funções.

Vejamos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

Em análise a documentação juntada aos autos, verifica-se que em relação 

à carência, tal questão encontra-se superada, uma vez que a parte autora 

já vinha recebendo o auxílio-doença da requerida, cujo benefício foi 

concedido administrativamente. Ora, se o INSS concedeu anteriormente o 

benefício de forma administrativamente, é porque entendeu que estavam 

preenchidos os requisitos.

No que tange ao requisito incapacidade, após perícia médica também 

restou demonstrado nos autos que a parte autora encontra-se acometida 

de doença que a incapacita temporariamente para sua atividade habitual.

Ressalto ainda que a perícia médica foi conclusiva em confirmar que a 

incapacidade da parte autora é total e temporária para sua atividade 

habitual, fls. 98, estando suscetível de ser reabilitada para exercer suas 

atividades habituais e laborativas após tratamento cirúrgico.

Assim, não há que se falar em incapacidade definitiva, o que afasta a 

possibilidade da concessão do benefício da aposentadoria por invalidez, 

pleiteado na inicial, merecendo, no entanto, o reconhecimento do direito ao 

recebimento do auxílio-doença, previsto no artigo 59 da Lei 8.213/91.

Por fim, segundo orientação da Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais, quando da hipótese de restabelecimento de 

auxílio-doença, a data inicial de implantação do benefício deve ser a data 

da cessação indevida, como se vê:

Processo PEDILEF 200851510059256 PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 

INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL Relator(a): JUIZ FEDERAL ÉLIO 

WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO Sigla do órgão: TNU Órgão julgador: 

Turma Nacional de Uniformização Data da Decisão: 03/08/2009 Fonte/Data 

da Publicação: DJ 15/09/2009 Decisão: A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e 

discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a 

Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 

Especiais Federais, por unanimidade, dar provimento ao pedido de 

uniformização, nos termos do relatório, do voto e da ementa constantes 

dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 

Brasília, 03 de agosto de 2009 ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO Juiz 

Federal Relator Ementa: PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. 

CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. AUXÍLIO DOENÇA. 

RESTABELECIMENTO. EFEITOS RETROATIVOS À DATA DA CESSAÇÃO 

INDEVIDA. 1. Tem prevalecido, na jurisprudência dominante do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, na hipótese de 

restabelecimento de benefício por incapacidade, em que não tenha havido 

alteração do quadro clínico, a data a partir da qual serão produzidos os 

efeitos do restabelecimento será aquela em que houve a cessação 

indevida. 2. No caso concreto, tratava-se da mesma enfermidade, não 

tendo ocorrido a cura ou a melhoria do estado do beneficiário, não 

logrando a parte desempenhar outra atividade laborativa que lhe 

assegurasse o sustento. Em nenhum momento, o perito atestou que a 

incapacidade apenas eclodiu quando da realização da perícia ou em data 

posterior ao cancelamento do benefício. 3. Pedido de uniformização 

provido.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 

benefício AUXÍLIO DOENÇA, julgando extinta a ação, com resolução de 

mérito.

O auxílio-doença será devido pelo período de 01 ano, consoante o art. 60, 

§8º da Lei n. 8.213/91, consoante o art. 60, §8º da Lei n. 8.213/91, 

acrescentado pela Lei n. 13.457/2017.

Saliento que a Lei n. 13.457/2017 acrescentou o §4º ao art. 43 da Lei n. 

8.213/91 reforçando a possibilidade do INSS convocar o segurado por 
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invalidez a qualquer momento para avaliação das condições que 

ensejaram a aposentadoria, com exceção ao disposto no art. 101, §1º, 

incisos I e II.

Ao INSS, por fim, cumpre submeter o(a) autor(a) a exames 

médico-periciais, na periodicidade determinada pelas normas pertinentes 

(art. 71 da Lei n. 8.212/91 e art. 101 da Lei 8.213/91). De igual modo, fica 

o(a) autor(a) obrigado(a) a submeter-se a exames médico-periciais 

quando determinado pelo INSS. Observo, contudo, que a cessação do 

benefício somente deverá ocorrer se ficar constatada uma mudança da 

situação fática, referente à incapacidade do(a) requerente, sob pena de 

se incorrer em descumprimento de decisão judicial.

Deve ser compensado eventual pagamento de benefício que a autarquia 

ré já tenha feito.

O teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença:

1. Nome do Segurado: Oberino Altino da Silva

2. Benefício concedido: Auxílio-Doença

3. Data do início do benefício: 11/01/2016

4. Renda mensal inicial: 91% do benefício.

5. Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda 

não tinha sido implantado).

Condeno o INSS a pagar à parte autora, após o trânsito em julgado da 

presente decisão, as parcelas atrasadas, DESDE A DATA DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO, aplicando-se para a 

atualização da condenação os critérios de pagamento de juros moratórios 

e de correção monetária estipulados no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21/12/2010, e alterado pela 

Resolução/CJF 267, de 02/12/2013 ou versão mais atualizada por ocasião 

da execução do julgado.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual 

de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos entre o 

ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ.

Em atenção ao artigo 475, § 2º, do Código de Processo Civil, deixo de 

remeter os autos à instância superior para reexame necessário, mormente 

pelo teor da Súmula 111 do STJ que evidencia que o valor da condenação 

não engloba as prestações vincendas.

Isento o INSS do pagamento das custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 99374 Nr: 587-08.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENITA CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, vez que houve o 

preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do benefício 

da aposentadoria por invalidez. Saliento que a Lei n. 13.457/2017 

acrescentou o §4º ao art. 43 da Lei n. 8.213/91 reforçando a possibilidade 

do INSS convocar o segurado por invalidez a qualquer momento para 

avaliação das condições que ensejaram a aposentadoria, com exceção ao 

disposto no art. 101, §1º, incisos I e II. A teor do que dispõe o Provimento 

n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: 

Elenita Cardoso Veloso 2. Benefício concedido: Aposentadoria por 

Invalidez 3. Data do início do benefício: 08/12/2016 4. Renda mensal inicial: 

100% do benefício. 5. Data início do pagamento: 30 dias da intimação da 

sentença (caso ainda não tenha sido implantado). Condeno o INSS a pagar 

à parte autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, as 

parcelas atrasadas, desde o cancelamento do benefício, descontando o 

que já foi pago, caso o benefício já tenha sido implantado, aplicando-se 

para a atualização da condenação os critérios de pagamento de juros 

moratórios e de correção monetária estipulados no Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21/12/2010, e 

alterado pela Resolução/CJF 267, de 02/12/2013 ou versão mais 

atualizada por ocasião da execução do julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100367 Nr: 1048-77.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Diego Braga Luiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte exequente a apresentar novo 

endereço de onde se encontra o veículo e o requerido, em 5 dias, haja 

vista que negativo o mandado de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 101468 Nr: 1613-41.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.NOMEIO perito judicial, independentemente de compromisso (art. 

466 do CPC), o Dr. Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço Rua 

Terezina, 345, Vilhena/RO, devendo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária.Arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista que o 

perito deverá se locomover da localidade onde reside (Vilhena/RO) até 

esta Comarca de Comodoro/MT. Designo a perícia para o dia 26 de janeiro 

de 2018, às 15h00min.INTIME-SE o perito, por e-mail 

(hoffmannvagner@hotmail.com), para ciência dos quesitos, designar data 

para a realização da perícia na parte requerente. Com a designação de 

data para a perícia, INTIMEM-SE novamente as partes nos termos do art. 

474 do CPC.O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado.Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as partes para fins 

e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação 

da parte requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte 

requerida mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio 

firmado entre o TJMT e o INSS.Determino a intimação da parte autora, via 

de seu patrono, para que apresente seus quesitos, no prazo de 10 

dias.Superado o prazo ventilado, CERTIFIQUE-SE e à conclusão mediante 

correta triagem, para análise da necessidade de designação de audiência 

de instrução e julgamento, bem como para cadastramento dos honorários 

periciais no sistema AJG (Assistência Jurídica Gratuita), na forma 

estabelecida pelo artigo 22, da Resolução nº. 305 de 2014 do Conselho da 

Justiça Federal.CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 102710 Nr: 2122-69.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRT SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS 

LTDA - ME (SERCON)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito a fim de intimar o exequente para manifestar-se sobre o 

teor do mandado de ref: 15, que não encontrou-se o veículo, em 5 dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
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 Cod. Proc.: 103449 Nr: 2426-68.2017.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21.383/MT

 Intimação do réu: Vistos.

Deixo de homologar o acordo apresentado pelo réu, uma vez que estranho 

aos autos correspondendo a situação de diferente criança.

Proceda-se a serventia ao cadastro do procurador do réu, para que este 

possa ser intimado da presente decisão.

Cumpra-se o item 4 da decisão de ref. 4.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104834 Nr: 3022-52.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE WILSON MARQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

OAB:20395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:27.474 OAB/DF

 Por fim, JULGO IMPROCEDENTE, o pedido de indenização por danos 

morais.Quanto as custas, cada parte deverá arcar com 50% do valor 

apurado.Em relação as honorários advocatícios, uma vez que autor e réu 

são em parte vencedor e vencido, arbitro os referidos para cada 

procurador das partes no montante de 10% sobre o valor dado a 

causa.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.P.R.I.C.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105827 Nr: 3486-76.2017.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAIERLE LOPES DOS SANTOS, Cpf: 

61499964331, Rg: 04010792013-4, Filiação: Maria de Jesus Lopes dos 

Santos, data de nascimento: 06/01/1999, brasileiro(a), solteiro(a), Telefone 

98 98706-0968 e atualmente em local incerto e não sabido EDVAN DOS 

SANTOS VIEIRA, Filiação: Joana dos Santos Vieira e Marcelino Vieira, data 

de nascimento: 29/08/1989, brasileiro(a), natural de Vitoria do Mearim-MA, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos.Trata-se de pedido de providências solicitado pela 

autoridade policial visando aplicar medidas protetivas em favor da vítima 

MARLENE LOPES DOS SANTOS, que teria sido vítima de violência 

doméstica.Na decisão de fls. 13, foram aplicadas medidas protetivas 

pleiteadas pela vítima.Ocorre que conforme se verifica na certidão do Sr. 

Meirinho, a vítima mudou-se de endereço, porém não se preocupou em 

informar o novel paradeiro, conforme certificado às fls. 23.O Ministério 

Público instado a se manifestar, pugnou pela revogação das medidas 

concedias e arquivamento do presente feito, às fls. 27.Decido.Tendo em 

vista que as medidas protetivas já foram deferidas nos presentes autos, 

julgo PROCEDENTE a presente ação em relação às medidas de proteção já 

aplicadas.Entretanto, considerando a desídia da vítima com a decisão 

asseguradora, tenho por revogadas as respectivas medidas de proteção 

aplicadas e, por consequência, determino o arquivamento do presente 

feito, mediante as anotações e baixas necessárias.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Ciência ao MP.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flávio Violato Benteo, 

digitei.

Comodoro, 15 de janeiro de 2018

Flávio Inácio da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 106136 Nr: 3620-06.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEA SUSSANE MOTTERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pelo BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de CLEA SUSSANE 

MOTTERLE.

Entretanto, verifica-se que o autor pediu desistência do feito.

Decido.

Tendo em vista a manifestação da parte autora, homologo a desistência e 

extingo a demanda sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do Novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes 

autos.

Efetuo nesta data a liberação das eventuais garantias que existam dos 

autos.

Após o trânsito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 106323 Nr: 3705-89.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABSOLUTO SUPERMERCADO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DA CUNHA LUZ – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLOIVA ANDRADE 

SAMPAIO - OAB:OAB/RS 31008

 Diante do exposto, reconheço a ocorrência da decadência, e JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, II, do NCPC.Condeno o Requerente ao pagamento das custas e das 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa.Aguarde-se prazo para a 

interposição de eventual recurso, transcorrido este em branco, 

proceda-se baixa e remeta-se o feito ao arquivo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 109505 Nr: 5109-78.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIK WISLEY GULARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Conforme determinado na decisão de ref: 67 INTIMO a defesa para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias,em relação ao aditamento de ref: 

74, requerendo o que entender necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
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 Cod. Proc.: 109937 Nr: 5273-43.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ELIAS DA SILVA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.NOMEIO perito judicial, independentemente de compromisso (art. 

466 do CPC), o Dr. Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço Rua 

Terezina, 345, Vilhena/RO, devendo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária.Arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista que o 

perito deverá se locomover da localidade onde reside (Vilhena/RO) até 

esta Comarca de Comodoro/MT. Designo a perícia para o dia 26 de janeiro 

de 2018, às 14h40min.INTIME-SE o perito, por e-mail 

(hoffmannvagner@hotmail.com), para ciência dos quesitos, designar data 

para a realização da perícia na parte requerente. Com a designação de 

data para a perícia, INTIMEM-SE novamente as partes nos termos do art. 

474 do CPC.O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado.Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as partes para fins 

e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação 

da parte requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte 

requerida mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio 

firmado entre o TJMT e o INSS.Determino a intimação da parte autora, via 

de seu patrono, para que apresente seus quesitos, no prazo de 10 

dias.Superado o prazo ventilado, CERTIFIQUE-SE e à conclusão mediante 

correta triagem, para análise da necessidade de designação de audiência 

de instrução e julgamento, bem como para cadastramento dos honorários 

periciais no sistema AJG (Assistência Jurídica Gratuita), na forma 

estabelecida pelo artigo 22, da Resolução nº. 305 de 2014 do Conselho da 

Justiça Federal.CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 110098 Nr: 5339-23.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARLES DE OLIVEIRA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência anteriormente designada para o dia 01/11/2017 

não se realizou em virtude da suspensão do expediente, conforme 

oficiado em 21/11/2017 (ofício n. 17/2017/CEJUSC). Por oportuno, e 

apropósito do despacho proferido em 15/09/2017, fica designada nova 

data para audiência de conciliação para 26/02/2018, 10h. "Cite-se e 

intime-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 110516 Nr: 5489-04.2017.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência aprazada para o dia 01/11/2017 não se realizou 

devido à suspensão do expediente, conforme ofício n. 17/2017/CEJUSC, 

verificando-se que embora o código do processo não fora apontado no 

referido ofício, fora alertado de que não estavam relacionados os 

processos que não se tenha dado andamento "13". Na oportunidade, em 

atenção ao despacho proferido em 26/09/2017, fica designada audiência 

de conciliação para o dia 26/02/2018, 11h, "a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Comodoro. Cite-se o réu, 

com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse pelo 

réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344)".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 110721 Nr: 5588-71.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CANUTO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Denunciado: FRANCISCO CANUTO GOMES

Autor(a) O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número Único: 5588-71.2017.811.0046

Código 110721

Vistos.

1 – Redesigno a audiência de instrução para o dia 07 de fevereiro de 

2018, às 16h30min.

2 – A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão 

serve como M A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício 

requisitório de testemunhas policiais militares, sendo que neste caso o 

presente documento será entregue ao comandante do policial militar.

 3 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Comodoro/MT, 15 de janeiro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

Sérgio Bonifácio Nicolau. Endereço: Rua Apóstolo Tomé, esquina com a 

Rua Brás Marques, bairro Nova Vacaria, próximo a Serraria do Sr. Hélio 

(Helino, ex-vereador), nesta cidade Comodoro/MT, telefones (65) 

99965-4538/3283-2331, local de trabalho Ecológica Bioenergia Limitada.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações:

 Todos deverão comparecer devidamente trajados e portando documentos 

pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 111081 Nr: 5734-15.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLINDA ROGGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.NOMEIO perito judicial, independentemente de compromisso (art. 

466 do CPC), o Dr. Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço Rua 

Terezina, 345, Vilhena/RO, devendo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária.Arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista que o 

perito deverá se locomover da localidade onde reside (Vilhena/RO) até 

esta Comarca de Comodoro/MT. Designo a perícia para o dia 26 de janeiro 

de 2018, às 14h20min.INTIME-SE o perito, por e-mail 

(hoffmannvagner@hotmail.com), para ciência dos quesitos, designar data 

para a realização da perícia na parte requerente. Com a designação de 

data para a perícia, INTIMEM-SE novamente as partes nos termos do art. 

474 do CPC.O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado.Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as partes para fins 

e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação 

da parte requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte 

requerida mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio 

firmado entre o TJMT e o INSSDetermino a intimação da parte autora, via 

de seu patrono, para que apresente seus quesitos, no prazo de 10 

dias.Superado o prazo ventilado, CERTIFIQUE-SE e à conclusão mediante 

correta triagem, para análise da necessidade de designação de audiência 

de instrução e julgamento, bem como para cadastramento dos honorários 

periciais no sistema AJG (Assistência Jurídica Gratuita), na forma 

estabelecida pelo artigo 22, da Resolução nº. 305 de 2014 do Conselho da 

Justiça Federal.CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 111115 Nr: 5753-21.2017.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MARTINS FILHO - 

OAB:11500, JUAN DANIEL PERON - OAB:7635

 Impulsiono o feito a fim de INTIMAR o requerido da audiência de 

conciliação designada para o dia 26/02/2018, 08h, " a ser realizada pelo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 111115 Nr: 5753-21.2017.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MARTINS FILHO - 

OAB:11500, JUAN DANIEL PERON - OAB:7635

 Certifico que a audiência aprazada para o dia 01/11/2017 não se realizou 

devido à suspensão do expediente, conforme ofício n. 17/2017/CEJUSC, 

verificando-se que embora o código do processo não fora apontado no 

referido ofício, fora alertado de que não estavam relacionados os 

processos que não se tenha dado andamento "13". Na oportunidade, em 

atenção ao despacho proferido em 29/09/2017, fica designada audiência 

de conciliação para o dia 26/02/2018, 08h, " a ser realizada pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Cite-se a 

parte requerida (art. 247, I, NCPC), com a faculdade do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 

para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º do NCPC), 

acompanhada de advogado, bem como para apresentar contestação, no 

prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse pela ré na realização 

da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a 

contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334).

 Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou da ré à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344). Saliento 

que o mandado deverá conter apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

NCPC".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 111872 Nr: 6073-71.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.NOMEIO perito judicial, independentemente de compromisso (art. 

466 do CPC), o Dr. Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço Rua 

Terezina, 345, Vilhena/RO, devendo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária.Arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista que o 

perito deverá se locomover da localidade onde reside (Vilhena/RO) até 

esta Comarca de Comodoro/MT. Designo a perícia para o dia 26 de janeiro 

de 2018, às 14h00min.INTIME-SE o perito, por e-mail 

(hoffmannvagner@hotmail.com), para ciência dos quesitos, designar data 

para a realização da perícia na parte requerente. Com a designação de 

data para a perícia, INTIMEM-SE novamente as partes nos termos do art. 

474 do CPC.O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado.Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as partes para fins 

e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação 

da parte requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte 

requerida mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio 

firmado entre o TJMT e o INSS.Determino a intimação da parte autora, via 

de seu patrono, para que apresente seus quesitos, no prazo de 10 

dias.Superado o prazo ventilado, CERTIFIQUE-SE e à conclusão mediante 

correta triagem, para análise da necessidade de designação de audiência 

de instrução e julgamento, bem como para cadastramento dos honorários 

periciais no sistema AJG (Assistência Jurídica Gratuita), na forma 

estabelecida pelo artigo 22, da Resolução nº. 305 de 2014 do Conselho da 

Justiça Federal.CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 111930 Nr: 6098-84.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.NOMEIO perito judicial, independentemente de compromisso (art. 

466 do CPC), o Dr. Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço Rua 

Terezina, 345, Vilhena/RO, devendo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária.Arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista que o 

perito deverá se locomover da localidade onde reside (Vilhena/RO) até 

esta Comarca de Comodoro/MT. Designo a perícia para o dia 26 de janeiro 

de 2018, às 13h40min.INTIME-SE o perito, por e-mail 

(hoffmannvagner@hotmail.com), para ciência dos quesitos, designar data 

para a realização da perícia na parte requerente. Com a designação de 

data para a perícia, INTIMEM-SE novamente as partes nos termos do art. 

474 do CPC.O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado.Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as partes para fins 

e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação 

da parte requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte 

requerida mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio 
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firmado entre o TJMT e o INSS.Determino a intimação da parte autora, via 

de seu patrono, para que apresente seus quesitos, no prazo de 10 

dias.Superado o prazo ventilado, CERTIFIQUE-SE e à conclusão mediante 

correta triagem, para análise da necessidade de designação de audiência 

de instrução e julgamento, bem como para cadastramento dos honorários 

periciais no sistema AJG (Assistência Jurídica Gratuita), na forma 

estabelecida pelo artigo 22, da Resolução nº. 305 de 2014 do Conselho da 

Justiça Federal.CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 112343 Nr: 6316-15.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

As partes são legitimas e estão bem representadas em juízo e não existem 

preliminares a serem analisadas.

Fixo como ponto controvertido decidir se a parte requerente faz jus ou não 

ao benefício previdenciário de pensão por morte decorrente de união 

estável.

Designo o dia 19/04/2018, às 13h30min, para audiência de instrução e 

julgamento.

Determino o comparecimento pessoal das partes para prestarem 

depoimento pessoal, intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC.

Intimem-se as partes, e seus advogados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112359 Nr: 6322-22.2017.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIO JUNIOR DA SILVA PRATA, Rg: 

91983613, Filiação: Maria Rosinei da Silva e Valtair Prata, data de 

nascimento: 29/12/1983, brasileiro(a), casado(a), Telefone 66 

98439-4147. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Citação do indiciado acerca do presente incidente de medidas 

protetivas para, querendo, apresentar manifestação, em 5 dias.

Resumo da Inicial: Trata-se de pedido de providências solicitado pela 

autoridade policial visando aplicar medidas protetivas em favor de MONICA 

MIRELLE SOUZA SILVA que teria sido vítima de violência doméstica 

praticada por seu companheiro FABIO JUNIOR DA SILVA PRATA, em 

virtude de ter sido agredida fisicamente.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de pedido de providências solicitado 

pela autoridade policial visando aplicar medidas protetivas em favor de 

MONICA MIRELLE SOUZA SILVA que teria sido vítima de violência 

doméstica praticada por seu companheiro FABIO JUNIOR DA SILVA 

PRATA, em virtude de ter sido agredida fisicamente.Tais medidas visam 

proteger a parte requerente, sendo que eventual dano sofrido pelo 

suposto agressor se justifica em razão que tal medida objetiva preservar a 

vida e a integridade física da suposta vítima, razão pela qual seu 

deferimento é medida de justiça.Sendo assim, DEFIRO as medidas 

protetivas em favor da vítima determinando que FABIO JUNIOR DA SILVA 

PRATA se afaste do lar, domicílio ou local de convivência e ordenando 

também que ele não deve se aproximar a menos de 300 metros da vítima 

e/ou frequentar o mesmo ambiente, sendo proibido seu contato com ela ou 

seus familiares, inclusive por meio de mensagens ou pelo telefone, tudo 

nos termos da representação.Fica o autor do fato cientificado que, em 

caso de descumprimento das medidas estabelecidas, estará sujeito à 

prisão preventiva, nos moldes do artigo 313, inciso IV, do Código de 

Processo Penal.Serve a presente decisão como CARTA PRECATÓRIA 

para que seja realizada a CITAÇÃO do representado e intimação da 

vítima.Intime-se o suposto agressor e a vitima do teor desta 

decisão.Cientif ique-se o Ministér io públ ico acerca desta 

decisão.Comodoro, 24 de outubro de 2017.Marcelo Sousa Melo Bento de 

ResendeJuiz de DireitoRepresentado a ser citado: FABIO JUNIOR DA 

SILVA PRATA. Endereço: Av André Maggi, s/n°, Bairro Centro, 

Rondolândia/MT. (066) 98439-4147.Vítima a ser intimada: MONICA MIRELLE 

SOUZA SILVA. Endereço: Endereço: Av André Maggi, s/n°, Bairro Centro, 

Rondolândia/MT. (066) 98439-4147.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flávio Violato Benteo, 

digitei.

Comodoro, 11 de janeiro de 2018

Flávio Inácio da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 113480 Nr: 6734-50.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIUCIA RESENDE DE SOUZA, LUIS 

FERNANDO DA SILVA SOARES, WESLEY COSTA DA SILVA, ALLAN 

DIEGO DOS SANTOS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Denunciado: LUÍS FERNANDO DA SILVA SOARES E OUTROSRÉU 

PRESOAutor: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSONúmero único: 6734-50.2017.811.0046Código: 113480Vistos.1 – 

Tendo em vista que não é caso de absolvição sumária, pois a defesa 

preferiu se manifestar de forma ampla de maneira que a tese defensiva 

necessita da produção de provas, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 06 de fevereiro de 2018, às 16h30min, conforme 

dispõe o artigo 399 do Código de Processo Penal.2 – Intime-se o acusado, 

as testemunhas arroladas e a vítima, se for o caso, de acordo com o que 

determina o artigo 399 e 400 do Código de Processo Penal.3 – A fim de 

racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão serve como M 

A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício requisitório de 

testemunhas policiais militares, sendo que neste caso o presente 

documento será entregue ao comandante do policial militar. 4 – Expeça-se 

carta precatória para a Comarca de Cáceres com a finalidade de 

realização de interrogatório da réu Katiucia Resende de Souza. 5 – 

Intime-se o Ministério Público e a Defesa.6 – Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 113485 Nr: 6739-72.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA BONIFÁCIO DE 

ANDRADE - OAB:23949/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária de concessão de auxílio-doença c/c tutela 

de urgência ou evidência proposta por ROSALINA DE AGUIAR em face de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Facultado à requerente emendar a inicial para colacionar aos autos 

comprovante de requerimento administrativo junto a autarquia federal, esta 

manifestou-se alegando a desnecessidade do requerimento na via 

administrativa, podendo ser formulado diretamente em juízo.

 Ocorre que o reconhecimento de repercussão geral no Recurso 

Extraordinário nº 631240, em que o Supremo Tribunal Federal (STF) deu 

parcial provimento, onde pretendia o Instituto Nacional do Seguro Social 
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(INSS) a exigência de prévio requerimento administrativo antes de o 

segurado recorrer à Justiça para a concessão de benefício 

previdenciário.

Portanto, nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, 

faculto ao Requerente emendar a inicial juntando, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indeferimento do pedido administrativo junto à autarquia, sob pena de 

lhe ser aplicado o parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114152 Nr: 7052-33.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR MIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.NOMEIO perito judicial, independentemente de compromisso (art. 

466 do CPC), o Dr. Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço Rua 

Terezina, 345, Vilhena/RO, devendo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária.Arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista que o 

perito deverá se locomover da localidade onde reside (Vilhena/RO) até 

esta Comarca de Comodoro/MT. Designo a perícia para o dia 26 de janeiro 

de 2018, às 17h20min.INTIME-SE o perito, por e-mail 

(hoffmannvagner@hotmail.com), para ciência dos quesitos, designar data 

para a realização da perícia na parte requerente. Com a designação de 

data para a perícia, INTIMEM-SE novamente as partes nos termos do art. 

474 do CPC.O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado.Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as partes para fins 

e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação 

da parte requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte 

requerida mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio 

firmado entre o TJMT e o INSS.Sendo parcial e permanente a incapacidade 

laboral: a parte pericianda é suscetível de ser reabilitada para exercer uma 

nova e diversa profissão que garanta sua subsistência, sem prejuízo do 

seu tratamento/cura/restabelecimento?Determino a intimação da parte 

autora, via de seu patrono, para que apresente seus quesitos, no prazo 

de 10 dias.Superado o prazo ventilado, CERTIFIQUE-SE e à conclusão 

mediante correta triagem, para análise da necessidade de designação de 

audiência de instrução e julgamento, bem como para cadastramento dos 

honorários periciais no sistema AJG (Assistência Jurídica Gratuita), na 

forma estabelecida pelo artigo 22, da Resolução nº. 305 de 2014 do 

Conselho da Justiça Federal.CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114173 Nr: 7064-47.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO HENRIQUE GOMES DA SILVA, 

EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO, LUCAS PESSOA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1 - Tendo em vista a inercia a certidão do Sr. Meirinho, bem como 

o fato da Comarca estar sem Defensor Público, nomeio curador especial a 

Dr. Lucas Celso Monteiro da Fonseca Grota, devendo ser a ele aberta 

vistas dos autos para que oferte a competente defesa aos denunciados 

Eduardo Henrique Gomes da Silva e Evandro Silva do Nascimento. 

Ressalto que o douto advogado deverá informar este juízo se entender 

que havera colidência de teses defensivas entre os réus a fim de que seja 

nomeado outro advogado. (...) Ante ao exposto, e inexistindo mais motivos 

para que o réu permaneça recolhido à prisão, com fundamento no artigo 

316 (1ª parte) do Código de Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva 

e decretada de concedo a LIBERDADE PROVISÓRIA em favor do acusado 

LUCAS PESSOA DA SILVA, já qualificado nos autos, mediante as 

seguintes condições: a) deverá o réu comparecer a todos os atos do 

processo; b) para mudar de domicílio devera solicitar autorização prévia 

ao juízo; c) não se ausentar da comarca em que reside, por prazo 

superior a 08 (oito) dias, sem autorização judicial; d) abster-se de contatar 

a vítima, devendo manter-se afastada dela no mínimo por 300 metros, bem 

como de seus familiares, sendo ainda proibido o contato até mesmo por 

meio de telefone; e) deve se abster do cometimento de outras infrações 

penais. Fica advertido o requerente, de que o não cumprimento das 

mesmas, importará na revogação do benefício concedido. Expeça-se o 

alvará de soltura, salvo se por outro motivo o mesmo estiver preso. 3 - 

Cumpra-se, expedindo o necessário. 4 - Notifique-se o Ministério Público 

acerca desta decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115390 Nr: 16-03.2018.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BATISTA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO SCHUMANN JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

OAB:20395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para recolher o valor correspondente à diligência a 

fim de que seja cumprido o mandado, em 5 dias. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34809 Nr: 2993-46.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO UEBEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO UMBERTO SIMONETTI, FELIX 

UMBERTO SIMONETI, EDVIRGES GENI SIMONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT-7.216, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - 

OAB:18293

 Deve ainda ser analisado que no caso concreto, que consoante 

informação contida na petição inicial os peticionantes, ora exequentes, 

são um dos maiores empresários agrícolas chegando a plantar em uma 

área superior a vinte mil hectares. Ora, os peticionantes afirmam que 

estão passando por um crise financeira, vez que estão enfrentando 

problemas na lavoura, porém, não comprovam nos autos tal situação, 

juntando apenas matérias jornalísticas. Entendo que é incoerente uma 

pessoa que produz em uma área superior a vinte mil hectares se declarar 

pobre e requerer que o estado pague os honorários periciais. A 

jurisprudência entende ainda que sinais externos de capacidade 

financeira autorizam o indeferimento do benefício da justiça gratuita. Diante 

do exposto indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita. Defiro o 

pedido do exequente de fls. 1.401. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36005 Nr: 700-69.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIDA SAPIAGINSKI, VALDEMAR 

SAPIAAGINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT
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 Sentença.

 Vistos.

Trata-se de processo executivo em que a parte exequente afirma que o 

executado quitou o débito.

 Analisando os autos, verifico que o executado cumpriu com a obrigação, 

impondo-se assim a extinção do feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, 

do CPC.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Efetuo nesta data a liberação dos valores depositados em favor do 

exequente e ainda das eventuais garantias que eventualmente existam 

dos autos.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36911 Nr: 1610-96.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIAÇÃO DOS 

ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIENE BARBOSA SILVA, DIRCEU MARTINS 

COMIRAN, DOMINGA CASSOL COMIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13479-B/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 28 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que nos autos foi requerido o 

cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, e que tal 

petição se encontra devidamente instruída com o demonstrativo de 

cálculo, razão pela qual INTIMO a parte executada para pagar o débito, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, sob pena de multa de 

10% e honorários advocatícios no mesmo montante. CERTIFICO também 

que neste momento realizo a mudança de classe processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38861 Nr: 3559-58.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO HORA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - OAB:

 Sentença.

Vistos.

Trata-se de processo executivo em que a parte executada afirma que o 

quitou o débito, bem como requer alvará de levantamento de valores (fls. 

318).

Analisando os autos, verifico que o executado cumpriu com a obrigação 

(fls. 300), impugnando o cumprimento de sentença.

Às fls. 316 foi homologado os cálculos apresentados pelo banco 

requerido às fls. 294/311.

Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Efetuo nesta data a liberação dos valores depositados, sendo o montante 

de R$ 1.607,31 em favor do exequente na conta informada às fls. 317 e o 

restante em favor do banco executado.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 74347 Nr: 897-82.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INACIO SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão às fls. 157, intime-se a parte autora 

pessoalmente, para que no prazo de 15 dias, dê entrada no pedido 

administrativo junto ao INSS, devendo comprovar nos autos a postulação 

administrativa, conforme determinado às fls. 154, sob pena de revogação 

dos efeitos da tutela concedida.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 76547 Nr: 1815-86.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONIRIO FERREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Interposto o recurso de apelação a parte recorrida apesar de devidamente 

intimada, não apresentou as contrarrazões, conforme certificado.

Assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 79078 Nr: 2804-92.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO CÂNDIDO VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Interposto o recurso de apelação a parte recorrida apesar de devidamente 

intimada, não apresentou as contrarrazões, conforme certificado.

Assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 89994 Nr: 2222-58.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS SEZAR RIVAL DAMACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 443 de 1071



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Interposto o recurso de apelação a parte recorrida apesar de devidamente 

intimada, não apresentou as contrarrazões, conforme certificado.

Assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 93182 Nr: 3479-21.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMW FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DE ASSIS BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos.

Trata-se de ação proposta em que se verifica que o autor pediu 

desistência do feito.

Decido.

Tendo em vista a manifestação da parte autora, homologo a desistência e 

extingo a demanda sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do Novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes 

autos.

Após o trânsito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 101575 Nr: 1667-07.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS RICARDO BARBIERO HEISSLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte exequente a apresentar novo 

endereço da parte requerida, em 5 dias, haja vista que negativo o AR de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 102228 Nr: 1938-16.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INÊS DE FÁTIMA CAMERA DE VARGAS 

SCHREINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON VELOZO, NOEMI PEREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976

 Intimo a parte autora para recolher o valor correspondente à diligência a 

fim de que seja cumprido o mandado, em 5 dias. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 102228 Nr: 1938-16.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INÊS DE FÁTIMA CAMERA DE VARGAS 

SCHREINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON VELOZO, NOEMI PEREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976

 Vistos.

Trata-se de Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Pedido de 

Antecipação de Tutela de Urgência, movida por Maria Inês de Fátima 

Camera de Vargas em desfavor de Emerson Velozo e Naomi Pereira, 

todos qualificados.

O requerido Emerson Velozo apresentou contestação c/c reconvenção às 

fls. 58/74, alegando a inépcia da petição inicial, tendo em vista que a 

autora deixou de indicar no polo passivo da demanda a esposa do primeiro 

requerido, Sra. Marcia Cristina da Silva Velozo, já que também consta o 

nome desta como uma das proprietárias do imóvel na Escritura Pública 

lavrada no Tabelionato de Notas de Campos de Júlio/MT.

No mérito requereu a improcedência da ação.

Juntamente com a contestação, o requerido Emerson apresentou 

reconvenção, alegando que sofreu dano moral, requerendo a condenação 

da autora ao pagamento de indenização pelos danos morais supostamente 

sofridos.

A requerida Noemi Pereira Soares, apresentou contestação às fls. 88/101, 

pleiteando a improcedência da ação.

Impugnação a contestação às fls. 135/149 e 150/157.

A autora apresentou contestação a reconvenção às fls. 118/120, 

requerendo a improcedência dos pedidos ali constantes.

Decido.

De início, defiro a assistência judiciária gratuita em favor do reconvinte, 

ante o atestado de hipossuficiencia acostado aos autos.

Considerando o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação, embora devidamente intimado para tanto, nos termos do artigo 

334,§ 8º do CPC, condeno o requerente ao pagamento de multa de 2% 

sobre o valor da causa, revertido em favor do Estado de Mato Grosso.

A ausência de citação da esposa do requerido não configura a inépcia da 

petição inicial.

Entretanto, a fim de se evitar futuras arguições de nulidade, determino a 

citação do cônjuge do requerido, Sra. Marcia Cristina da Silva Velozo, para 

que, caso queira, conteste a ação, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 113695 Nr: 6848-86.2017.811.0046

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARA DE FRANÇA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANE CARDOSO COSTA 

LEITE - OAB:19689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, art. 3º do CPP e o 

artigo 17 da portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora para juntar aos autos os documentos solicitados 

pelo Ministério Público, em 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114152 Nr: 7052-33.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR MIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – As partes são legitimas e estão bem representadas em juízo e não 

existem preliminares a serem analisadas.

2 - Fixo como ponto controvertido decidir se a parte requerente faz jus ou 

não à concessão do auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria 

por invalidez.

3 - Necessário a realização de perícia médica para dirimir a questão.

Entretanto, considerando a ausência de data para perícia, devem os autos 

permanecer em cartório até que o perito ( Dr Vagner Hoffmann, CRM-RO 

3460) disponibilize data para a realização da referida perícia.

4 – Intimem-se as partes, e seus advogados.

5 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114439 Nr: 7153-70.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENECIANE RODRIGUES SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115134 Nr: 7444-70.2017.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SOLONORTE CONSTRUÇÕES, MADEIRA E 

METALÚRGICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMODORO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado, devendo o depósito ser 

efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32661 Nr: 848-17.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL DA SILVA, IVETE ROSANE MACHADO 

CAVALHEIRO DA SILVA, JOSÉ ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Nos Termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte exequente para retirar a Carta 

de Arrematação expedida nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35027 Nr: 3210-89.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSB SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 

PATRIMONIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, ajuizado por Prefeitura Municipal de 

Nova Lacerda/MT em desfavor de Rsb Segurança e Vigilância Patrimonial 

Ltda.

Compulsando os autos, verifiquei que, conforme Certidão de fl. 38, o 

exequente não apresentou calculo atualizado da dívida.

Pois bem.

Quanto ao pleito de nova pesquisa pelo sistema BacenJud, indefiro-o.

A reiteração das diligências relacionadas à localização de bens depende 

de motivação expressa da parte exequente, sob pena de onerar o Juízo 

com providências que cabem ao autor da demanda/exequente.

Tendo em vista que o feito tramita há quase 07 anos sem a localização de 

bens passíveis de penhora, não obstante as inúmeras tentativas 

efetivadas, intime-se a parte exequente para promover o devido 

andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção, consoante aplicação do disposto no art. 580, caput, da 

CNGC/MT.

 Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou suspensão, 

serão os autos extintos, conforme aplicação disposto no art. 580, § 2º, da 

CNGC/MT, haja vista que o Poder Judiciário não pode nutrir demandas 

infindáveis à espera do bel prazer e conveniência da parte exequente em 

se manifestar contribuindo para a irrogação da pecha de moroso ao 

Judiciário.

 Consigno que tal medida não gerará prejuízo ao autor que terá em seu 

favor certidão de crédito para futura cobrança, nos termos do artigo 583, 

da CNGC/MT.

Cumpra-se.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60569 Nr: 2351-05.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO FERNANDES ZANUSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA A. BETONI SILVA - 

OAB:19.002, FERNANDO CÉZAR SANTOS REIS - OAB:OAB/MT 22096-O, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-A/MT, LUCIANO DE 

SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE SOUZA SANCHES 

- OAB:10938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Quanto ao pleito de fl. 75, indefiro-o.

Tendo em vista que o feito tramita há mais de 05 anos sem a localização 

de bens passíveis de penhora, não obstante as inúmeras tentativas 

efetivadas, intime-se a parte exequente para promover o devido 

andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção, consoante aplicação do disposto no art. 580, caput, da 

CNGC/MT.

 Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou suspensão, 

serão os autos extintos, conforme aplicação disposto no art. 580, § 2º, da 

CNGC/MT, haja vista que o Poder Judiciário não pode nutrir demandas 

infindáveis à espera do bel prazer e conveniência da parte exequente em 

se manifestar contribuindo para a irrogação da pecha de moroso ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 445 de 1071



Judiciário.

 Consigno que tal medida não gerará prejuízo ao autor que terá em seu 

favor certidão de crédito para futura cobrança, nos termos do artigo 583, 

da CNGC/MT.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64610 Nr: 2777-80.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE SOUZA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de abrir vista para a parte requerente se 

manisfestar as fls.68-69

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 85485 Nr: 725-09.2016.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTJ, EA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Código 85485

VISTOS, ETC.

 Trata-se de cumprimento de sentença requerido por CÉLIA TEIXEIRA em 

face de RODOLFO TEIXEIRA JUNIOR todos devidamente qualificados.

 Após, o magistrado que me antecedeu determinou a retenção de 

proventos 30% do valor líquido do salário do executado até que seja 

quitada a obrigação existente nestes autos R$ 20.421,69 (vinte mil 

quatrocentos e vinte e um reais e sessenta a nove centavos).

É o relato do necessário.

 Impulsiono o feito da seguinte maneira:

1) DETERMINO a conversão do presente feito em cumprimento de 

sentença com escopo no art. 573 e seguintes do CPC, devendo ser 

retificado o sistema Apolo, caso já não o tenha feito;

2) Proceda a serventia com as anotações necessárias para cadastrar nos 

autos os advogados da parte requer ida/executada e 

requerente/exequente respectivamente;

3) Intimem-se a parte requerente/exequente, por meio de seu patrono via 

DJE/carga eletrônica, para que, em 05 (cinco) dias [art. 218, §1º, CPC], 

caso queira, apresente contrarrazões aos embargos de declaração;

4) Empós, com ou sem manifestação, certifique-se e remetam-se os autos 

ao presentante ministerial para que apresente manifestação nos autos no 

prazo legal conforme art. 178, inciso II, CPC. Juntada a manifestação no 

prazo legal façam-me os autos conclusos. Acaso decorrido o prazo legal 

sem manifestação do Parquet, requisite-se o senhor Gestor Judicial a 

devolução imediata dos autos fazendo posteriormente os presentes 

conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 18 de dezembro de 2017.

 (assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114925 Nr: 7349-40.2017.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO KOVARA SAROLLI, ORLANDO BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ERNANDES DE SOUZA, WALTER 

KLAHOLD, NIKIELSON SELZLER KLAHOLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO VERNALHA 

GUIMARÃES - OAB:20738 OAB/PR, LUIZ FERNANDO PEREIRA - 

OAB:22.076/OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerente para que 

efetue o pagamento da diligencia para a fazenda estrela do norte, no valor 

de R$: 568,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 513 Nr: 439-27.1999.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALENTIM WINGENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 

740,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 21639 Nr: 2647-37.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMPDEDMG, LKDO(, RLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA MARIA SOARES - 

OAB:4527

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de abrir vista para a parte requerente se 

manisfestar quanto a cota ministeria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 23290 Nr: 813-62.2007.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONOR OGLIARI, FELIX UMBERTO SIMONETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANISLAU JOSÉ D´ENFELDT, BEATRIZ 

D´ENFELDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO BERTELLI - OAB:10.748-B, 

FELIPE BDIN BIASOTTO - OAB:9.183, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:11.295/MS, MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO SOUZA SOUTO - 

OAB:10.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO PEREIRA DA COSTA 

- OAB:2887/RO, DANIEL LAVARDI BELLINI - OAB:236761/SP, João 

Vicente Montano Scaravelli - OAB:3933, MARCUS MONTANHEIRO 

PAGLIARULLI GARINI - OAB:OAB/SP 236603

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade INTIMAR a parte requerida manifestar-se nos 

autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29717 Nr: 658-88.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR DOMINGUES PIMENTA - ME, 

PAULO CESAR DOMINGUES PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizado por Banco 

Bradesco S/A em desfavor de Paulo César Domingues Pimenta – Me e 

Paulo César Domingues Pimenta.

Compulsando os autos, verifiquei que, conforme Certidão de fl. 73, o 

exequente não se manifestou dentro do prazo legal acerca das pesquisas 

do sistema Renajud, acostadas aos autos.

Pois bem.

Quanto ao pleito de nova pesquisa pelo sistema Renajud, indefiro-o.

A reiteração das diligências relacionadas à localização de bens depende 

de motivação expressa da parte exequente, sob pena de onerar o Juízo 

com providências que cabem ao autor da demanda/exequente.

Tendo em vista que o feito tramita há mais de 08 anos sem a localização 

de bens passíveis de penhora, não obstante as inúmeras tentativas 

efetivadas, intime-se a parte exequente para promover o devido 

andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção, consoante aplicação do disposto no art. 580, caput, da 

CNGC/MT.

 Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou suspensão, 

serão os autos extintos, conforme aplicação disposto no art. 580, § 2º, da 

CNGC/MT, haja vista que o Poder Judiciário não pode nutrir demandas 

infindáveis à espera do bel prazer e conveniência da parte exequente em 

se manifestar contribuindo para a irrogação da pecha de moroso ao 

Judiciário.

 Consigno que tal medida não gerará prejuízo ao autor que terá em seu 

favor certidão de crédito para futura cobrança, nos termos do artigo 583, 

da CNGC/MT.

Cumpra-se.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40595 Nr: 1609-77.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FOKKO HEINRICH SCHIWABE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL 

SERVICES BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RAUEM DELPIZZO - 

OAB:4.708/A, FERNANDO DORIVAL MATTOS - OAB:13.477-A, 

VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte quanto aos embargos de 

declaração apresentado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 107147 Nr: 4118-05.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILAINE ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código:107147

VISTOS, ETC.

 Indefiro o petitório retro, posto que é dever da parte autora/exequente 

instrumentalizar o processo, não se justificando que o autor transfira 

integralmente ao Judiciário o ônus de localizar o réu.

 Não restou demonstrado que tenha a parte autora/exequente realizado 

diligências que tenham restado infrutíferas quanto a tal requerimento. Ora, 

é ônus da parte diligenciar no sentido de instruir o processo com a 

documentação necessária à prova de suas arguições, só incumbindo 

diligências por parte deste juízo quando a parte corroborar que não a 

alcançou por seus próprios esforços, que no caso não ocorreu, sendo 

medida excepcional, pois o judiciário se rege pelo princípio da 

imparcialidade.

 Deste modo, intimem-se a parte autora/exequente para que no prazo de 

30 (trinta) dias apresente nos autos endereço atualizado da parte 

requerida ou comprove nos autos que diligenciou de forma administrativa 

no intuito de localizá-los.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 18 de dezembro de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114768 Nr: 7302-66.2017.811.0046

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FINVEST - FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS MALEK HANNA - OAB:356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, CPC, intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, vez que não 

foi juntado nos autos procuração ad judicia.

 Cumpra-se.

Escoado o prazo, certifique-se.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115076 Nr: 7433-41.2017.811.0046

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA, NELES NELSON 

OVIDIO DE OLIVEIRA, Marciel Lopes Coelho, Adelson Aparecido Machado, 

EZEQUIEL ANANIAS PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON SILVEIRA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de habeas corpus preventivo com pedido liminar impetrado por 

Nelson Nelis Ovidio de Oliveira, Adelson Aparecido Machado, Marciel 

Lopes Coelho e Ezequiel Ananias Pereira em face de GILSON SILVEIRA 

DO CARMO, delegado de polícia judiciária Civil desta Comarca.

Observa-se que o ato apontado pelos impetrantes/pacientes como 

ensejador de constrangimento ilegal é a possível decretação de prisão 

preventiva, esta representada pela autoridade policial.

Contudo, a impetração foi direcionada em face da autoridade policial que 

não tem legitimidade para integrar o polo passivo da ação, notadamente 

por não deter do poder de decretar a prisão preventiva, apenas de 

representá-la a autoridade judiciária.

Assim, necessário se faz o reconhecimento da ilegitimidade passiva, de 

ofício, com a consequente extinção do feito.

Desta forma, JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a presente 

demanda, nos moldes do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, pela 

ilegitimidade passiva.

Sem custas e sem honorários.

Após o transito em julgado, arquivem-se com as devidas baixas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30740 Nr: 1814-14.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEY MARTINS 

EVANGELISTA - OAB:12615-A/MT

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o réu quanto o calculo de pena.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39783 Nr: 798-20.2012.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DARCI ZIMERMANN BONAPAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o feito tramita há mais de 05 anos e, conforme 

sentença de fls. 56/58 já transitada em julgado, o embargante, ora 

executado, foi condenado ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) relativamente aos honorários de sucumbência arbitrados nos 

autos do processo em epígrafe. Compulsando os autos, verifiquei que, 

conforme Certidão de fl. 66, os Titulares do Crédito referente à 

condenação dos honorários advocatícios não se manifestaram acerca da 

mesma. Assim sendo, intime-se a parte exequente pessoalmente para 

promover o devido andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, consoante aplicação do disposto no art. 580, 

caput, da CNGC/MT.

 Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou suspensão, 

serão os autos extintos, conforme aplicação disposto no art. 580, § 2º, da 

CNGC/MT, haja vista que o Poder Judiciário não pode nutrir demandas 

infindáveis à espera do bel prazer e conveniência da parte exequente em 

se manifestar contribuindo para a irrogação da pecha de moroso ao 

Judiciário.

 Consigno que tal medida não gerará prejuízo ao autor que terá em seu 

favor certidão de crédito para futura cobrança, nos termos do artigo 583, 

da CNGC/MT.

Cumpra-se.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88359 Nr: 1624-07.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 88359

VISTOS, ETC.

Defiro o pedido retro, razão pela qual suspendo o andamento processual 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para o fim de que a parte autora 

diligencie a fim de localizar o bem móvel em questão.

Escoado o prazo suso, intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado constituído nos autos para dar o devido impulsionamento do 

feito em 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Comodoro-MT, 18 de dezembro de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 102326 Nr: 1973-73.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEY VEICULOS LTDA, WANDERLEY 

FERNANDES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o exequente, e, por meio de seu 

advogado constituído mediante diário da justiça eletrônico, para o fim de 

comprovar documentalmente prova de recusa do DETRAN em prestar 

informações, visto que os dados constantes dos seus cadastros são de 

acesso público, de modo que não se justifica a intervenção do Poder 

Judiciário em diligência que compete à parte no prazo de 15 (quinze) dias 

[art. 218,§1º, CPC].

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114607 Nr: 7232-49.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERICA ROSA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Preenchidos os requisitos legais, condições da ação e pressupostos 

processuais, recebo a inicial.

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Expeça-se carta precatória para citação do réu, constando o prazo de 30 

(trinta) dias para resposta.

Após, havendo contestação, intime-se a parte autora para réplica, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104335 Nr: 2773-04.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 Reeducando: JOSÉ CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS

Número Único: 2773-04.2017.811.0046

Código: 104335

Assunto: Execução Penal

 Vistos.

Designo o dia 05 de outubro de 2017, às 13h30min, para a realização de 

audiência admonitória.

Consigne-se no mandado que o Oficial de Justiça deverá indagar ao 

recuperando se o mesmo possui condições financeiras para constituir 

advogado.

Caso não possua advogado constituído, fica desde já nomeada a 

Defensoria Pública da Comarca para defender os interesses do 

recuperando, intimando-o da nomeação, bem como da audiência 

designada.

Importante ressaltar que a presente unidade judiciária conta com apenas 2 

servidores em sua secretaria, de forma que no intuito de racionalizar o 

trabalho, a presente decisão serve como MANDADO DE INTIMAÇÃO do 

recuperando.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Comodoro, 30 de maio de 2017.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito Em Substituição Legal

Reeducando a ser intimado:

JOSÉ CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS, filho de Maria Luiza dos Santos 

e nilton Augusto dos Santos, RG 2000001202965. Endereço: R. José 

Camilo, próx. A Escola Cora Coralina, Bairro: Nova Vacaria, Comodoro/MT, 

telefone (65) 99929-1791.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

PRISÃO decretada.
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 Observações:

 Todos deverão comparecer devidamente trajados e portando documentos 

pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114993 Nr: 7381-45.2017.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ZANELLA, FRANCISCO ZANELLA, IVONE 

BOASKEVICZ ZANELA, CLEONICE ZANELLA, ADILCE ZANELLA, INES 

ZANELLA, JACIR ZANELLA, MARCO ANTONIO ARRUDA MENDES, ANNA 

MARIA ZANELLA, PAULO ZANELLA, ROSANA ZANELLA, SERGIO 

ZANELLA, MARILENE ZANELLA, NILSE ROSA ZANELLA, ESTELA MARI 

ZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ZANELLA, ANA MARIA BARBOSA DE 

OLIVEIRA ZANELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por não restarem preenchidos os requisitos do artigo 

927 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a liminar pleiteada.Deixo de 

designar audiência preliminar de conciliação, tendo em vista que a maioria 

das partes residem em Comarcas distantes, sendo pouco provável o 

comparecimento neste juízo, não obstante a possibilidade de designação 

do ato, caso haja manifestação neste sentido. Cite-se as partes 

requeridas para contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de confissão e revelia (art. 344, CPC).Com a resposta, à réplica, 

pelo mesmo prazo.Após, conclusos.Intime-se.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65821 Nr: 4001-53.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARQUES & CAETANO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REPRESENTAR COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERMO MUSSI - 

OAB:2935-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS, ETC.

 Cuida-se de ação proposta por Marques & Caetano Ltda, em desfavor de 

Representar Comercio e Representação Ltda - Me, regularmente 

representados e qualificados.

Ressai nos autos que a parte exequente foi intimada para que indicasse 

ouros bens da parte devedora, no entanto permaneceu inerte.

Fundamento e decido.

É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico.

Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ad eternum, 

a parte exequente foi intimada, a fim de dar o devido andamento do feito, 

entretanto o mesmo preferiu permanecer inerte, conforme nota-se certidão 

de fl. 46.

Sendo assim, não há como o judiciário socorrer e substituir a parte inerte, 

sob pena de ferir de morte cânones o Processo Civil, como o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Às comunicações de praxe.

Eventuais custas finais pelo autor.

Sem honorários sucumbenciais.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

P.R.I

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 76863 Nr: 1909-34.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEI LEANDRO PEREIRA DE ARAÚJO, 

RAFAEL SANTOS DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SD/PM Beltrame - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 VISTOS, ETC.

De proêmio, ante a ausência do defensor público nomeio para o ato o Dr. 

Ranulfo de Aquino Nunes, OAB/MT Nº 2242, sendo que arbitro 1 URH pelo 

trabalho realizado, devendo ser expedida certidão de cobrança em 

desfavor do Estado.

 Encerrada a instrução, vistas às partes para apresentação de alegações 

finais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 109924 Nr: 5264-81.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, O MUNICÍPIO DE 

NOVA LACERDA/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos constantes em petição inicial, determinando que os requeridos 

providenciem a realização do procedimento descrito na inicial.Tendo em 

vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente na possível perda da visão do autor, 

conforme declaração médica de pág. 88, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

para o fim específico de determinar aos requeridos que procedam os 

procedimentos indicados às págs. 22/23 em favor do paciente Agnaldo 

Cordeiro, no prazo de 05 dias, sob pena de penhora on-line nos cofres 

públicos e realização do procedimento na rede privada.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Em atenção ao artigo 496, §4º, II, do Novo Código 

de Processo Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para 

reexame necessário, vez que a sentença encontra-se fundada em 

jurisprudência do plenário do STF.Nesse sentido:REEXAME NECESSÁRIO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTO. MATÉRIA PACIFICADA NO STF. DESNECESSIDADE. 

(ART. 475, § 3º, DO CPC). A sentença fundada em jurisprudência do 

plenário do Supremo Tribunal Federal - como o é o direito à vida e à saúde 

e o dever do Estado de promover o fornecimento de medicamentos, a 

realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico 

indispensáveis à sobrevivência dos necessitados-, nos termos da atual 

redação do artigo 475, § 3º, do Código de Processo Civil, está dispensada 

do reexame necessário. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. 

(Reexame Necessário Nº 70056222516, Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Arno Werlang, Julgado em 06/11/2013). 

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114142 Nr: 7048-93.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARIM VASQUEZ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 
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PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 

556,00.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38909 Nr: 3607-17.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODIL DA SILVA, BRASIL DA SILVA, 

ALVARO FABRICIO CAVALHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:OAB/MS 11.751, DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Código: 38909

VISTOS, ETC.

 Indefiro por ora o petitório retro, considerando que as partes executadas 

apelaram da sentença prolatada nos embargos à execução interpostos 

por meio do cód. 61390.

 Ademais, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ainda 

não recebeu o recurso apresentado pelo executado/embargante e 

considerando que o controle da admissibilidade da apelação será feito 

exclusivamente pelo órgão ad quem, não cabe a este magistrado realizar 

tal mister sob pena de supressão de instância.

 Outrossim, DETERMINO que a senhora Gestor Judicial diligencie junto ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca da necessidade de 

encaminhamento da presente execução a Superior Instância, 

considerando que esta deve tramitar em apenso até o trânsito em julgado 

dos embargos à execução ou decisão em sentido contrário.

 Por fim, ATENTE-SE a serventia para não fazer as vezes de magistrado, 

considerando que sequer existe decisão que tenha determinado o 

desapensamento, sob pena de extração de cópias para apuração de 

eventual infração administrativa.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 19 de dezembro de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39428 Nr: 443-10.2012.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS WEST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Expeça-se mandado de citação no endereço declinado à fl. 75.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69302 Nr: 2511-59.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMÁRIO LUIZ CARGNIN, WILSON WESZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:OAB/MS 11.751, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:10637, DANIEL 

VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17.609/MT, GUILHERME F. 

FIGUEIREDO DE CASTRO - OAB:10647, JOSE HENRIQUE DA SILVA 

VIGO - OAB:17.074-A, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 VISTOS, ETC.

 Tendo em vista que é possível uma composição amigável ao feito, forma 

de solução de conflito incentivado pelo sistema, designo audiência de 

Conciliação no CEJUSCC para o dia 24 de janeiro de 2018, às 15h30min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104335 Nr: 2773-04.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 Pelo exposto, ACOLHO a justificativa apresentada pelo recuperando 

mantendo-o no regime semiaberto e, por consequência, FIXO as 

condições do regime de pena semiaberto a serem cumpridas pelo 

apenado:a) Permanecer em sua residência durante o repouso e em dias 

de folga; b) Recolher-se à habitação até as 22:00 horas, salvo se exercer 

atividade lícita no período noturno; c) Não se ausentar da cidade onde 

reside, sem prévia autorização judicial, e nem mudar de residência, sem 

prévio aviso judicial; d) Comparecer semanalmente no Foréum local, para 

que assine livro de presença; e) Não frequentar bares, boates, casas de 

prostituição e locais de reputação duvidosa; f) Não apresentar embriagado 

em público e nem portar arma ou instrumentos similares. Intime-se o 

apenado acerca das condições supra. Tendo sido aceitas pelo 

recuperando as condições supra, fica desde já cientificado e advertido 

que em caso de descumprimento injustificado das condições impostas, 

sofrerá regressão deste regime. No entanto, diante do fato de que o 

recuperando encontra-se detido preventivamente em outro feito, 

SUSPENDO o presente executivo de pena até que seja solto ou até que 

seja proferida condenação em outros autos o que ensejará a unificação 

das penas.Comunique-se a Diretora da Cadeia Pública local.Saem os 

presentes intimados.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100524 Nr: 1146-62.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RHAZZES MORAIS DELGADO - 

OAB:20707/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:16351, EDUARDO ALVES MONTEIRO - OAB:11258, MARCIO 

RODRIGUES MARIN - OAB:13647, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171, MIRLENI DELFINO HONDA FLORES - OAB:17036, THIAGO 

NORONHA BENITO - OAB:11127

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 
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juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115145 Nr: 7448-10.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE OZORINA F. SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA VARGAS - 

OAB:14912/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, defiro a liminar requestada, determinando que o 

Instituto Nacional de Seguridade Social, no prazo de 30 (trinta) dias, 

implante o auxílio-doença à parte autora, sob pena de multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais).CITE-SE o requerido para, querendo, apresentar 

resposta no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de presumirem-se como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial (CPC, Art. 344).Decorrido o 

prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a autora para 

réplica.Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38903 Nr: 3601-10.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERTE PALHARIM, ENEDIR HENRIQUE 

PALHARIN, JOICI AMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72384 Nr: 99-24.2015.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de abrir vista para a parte requerente se 

manisfestar quanto a devoluçao da CP

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 87617 Nr: 1403-24.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO TERRAPLANAGEM LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a petição de ref. 35, aguarde-se o julgamento do recurso 

referido na decisão retro.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115148 Nr: 7449-92.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, defiro a liminar requestada, determinando que o 

Instituto Nacional de Seguridade Social, no prazo de 30 (trinta) dias, 

implante o auxílio-doença à parte autora, sob pena de multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais).CITE-SE o requerido para, querendo, apresentar 

resposta no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de presumirem-se como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial (CPC, Art. 344).Decorrido o 

prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a autora para 

réplica.Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 86860 Nr: 1173-79.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIC VON WAGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PACELI MONTEIRO 

- OAB:42566

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 
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assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 87710 Nr: 1416-23.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOS SANTOS BERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA KERUZA DA CUNHA CÂMARA DE 

AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOCLECIANO THIAGO DE 

CASTRO PIEDADE - OAB:25397

 VISTOS, ETC.

Registre-se que as informações requisitadas à ref. 37 foram prestadas 

através do Ofício 86/2017.

Intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 dias, manifestar-se 

quanto a petição de ref. 38.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 87897 Nr: 1475-11.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO RUFINO BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEY VEICULOS LTDA, VOLKSWAGEM DO 

BRASL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO J. CURY - 

OAB:SP/154351

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 94218 Nr: 3975-50.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. TRANSPORTADORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT - 5.222

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA e APREENSÃO com pedido liminar, ajuizada 

por BANCO BRADESCO S/A em desfavor de M R TRANSPORTADORA 

LTDA ME, em que inicialmente foi deferida a liminar, a qual foi 

posteriormente suspensa em razão de decisão emanada na ação de 

recuperação judicial da parte requerida.

Ocorre que, em referida ação de recuperação (Cód. 78647) houve 

decisão em AI sob o nº 1001362-81.2016.8.110000 (PJE), determinando a 

suspensão de constrição de ativos objetos de ações de busca e 

apreensão em curso e nas que venham a ser ajuizadas, até o julgamento 

do mérito pela Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado.

Contudo, até a presente data, não há notícias do julgamento de tal recurso, 

pelo que determino a expedição de ofício à Segunda Câmara Cível do 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado solicitando informações quanto o 

julgamento do AI nº 1001362-81.2016.8.110000 (PJE).

Nada impede que a parte autora, interessada no prosseguimento do feito, 

junte tais informações aos autos, com base no princípio da cooperação.

 Com a juntada de tais informações, voltem-me os autos conclusos.

Sem prejuízo, cite-se a parte requerida para apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Com a resposta, à réplica.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98504 Nr: 242-42.2017.811.0046

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO HELKERS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PEDRO DA SILVA 

MACHADO - OAB:1739-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11.065-A/MT, PAULO RICARDO RODRIGUES - OAB:13503MT, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT

 VISTOS, ETC.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 102384 Nr: 2006-63.2017.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caproni da Silva & Delarcos Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASCONCELOS - 

OAB:3052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, THAIANE BLANCH BENITES - OAB:23580/O

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 112235 Nr: 6260-79.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI AQUINO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de abrir vista para a parte requerente se 

manisfestar quanto a certidão do Oficial de Justiça de Ref: 20

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115199 Nr: 7473-23.2017.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:23580/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, CPC, intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, vez que não 

foi indicado o polo passivo da relação processual.

Cumpra-se.

Escoado o prazo, certifique-se.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38933 Nr: 3631-45.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO FERNANDES, JACIRA 

HIDALGO LOPES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa de 

seu advogado, para que proceda ao recolhimento do valor da diligência a 

ser realizada pelo Oficial de Justiça, a saber, Mandado de Citação da parte 

executada, conforme Decisão Judicial de fls.: 111 dos autos. Segue em 

anexo tabela própria da sala dos Oficiais.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66425 Nr: 170-60.2014.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO MOREIRA RAMOS, MARIA APARECIDA DA 

SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR SANTOS COSTA, IVANLUCIA DOS 

SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, MARCELO BEDUSCHI - OAB:RO/3159, OTTO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:12404, OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404-A

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 
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juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78412 Nr: 2531-16.2015.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGIL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBRAIM SARTORI, JOEDI INÊS TAVARES 

SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON CAMPOS CONTO 

- OAB:MT/15055, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 86305 Nr: 969-35.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldacir José Terol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SANTANA 

NESTORIO - OAB:6100, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88666 Nr: 1770-48.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de abrir vista para a parte requerente se 

manisfestar quanto a certidão do Sr. Oficial de Justiça de Ref: 52

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 91289 Nr: 2681-60.2016.811.0046

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARA ROSANE NEVES ANTÔNIO VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS - 

OAB:10299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5460

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.
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Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 92876 Nr: 3344-09.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. TRANSPORTADORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT - 5.222

 VISTOS, ETC.

Vistas a parte autora para se manifestar quanto a petição de ref. 27, no 

prazo de 15 dias.

Após, autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 94488 Nr: 4111-47.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RIO BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Decio Freire - OAB:19376A

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95918 Nr: 4778-33.2016.811.0046

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99864 Nr: 798-44.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR COMODORO DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.,

A desídia da parte autora culminou na integral frustração do procedimento, 

impedindo que o processo atingisse satisfatoriamente o seu objetivo.

A parte demandante apesar de intimada para dar prosseguimento ao feito, 

cumprindo diligência que lhe competia, não o fez, inviabilizando o 

prosseguimento do feito.

 De fato, restou patente nos autos o desinteresse da parte requerente em 

dar prosseguimento ao processo.

 Em face do exposto, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinta a presente ação sem julgamento do mérito.

Sem custas. Sem honorários.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 101581 Nr: 1670-59.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cornelio Correia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103557 Nr: 2468-20.2017.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVÂNIA MARIA MATTANA SEBBEN, LAUDEMIR 

ANTÔNIO SEBBEN, URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANTONIO CANESIN - 

OAB:8007, MARIA EUGÊNIA CANESIN - OAB:54.266/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de abrir vista para a parte requerente se 

manisfestar quanto a certidão do Oficial de Justiça de Ref: 18

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 109624 Nr: 5169-51.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVM, VM, VM, CLM, VMJ, VM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI POMPEO DE MATOS 

- OAB:27488

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110544 Nr: 5509-92.2017.811.0046

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VTL, GG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.,

Trata-se de acordo celebrado em Ação de Reconhecimento e Dissolução 

de União Estável c.c Guarda, Partilha de Bens e Alimentos, entre 

VANESSA TAVARES LEMES e GERSON GARCIA, ambos qualificados nos 

autos.

Com vista dos autos, o Ministério Público opinou pela homologação do 

acordo.

Afiro a regularidade do acordo, sendo as partes capazes e legítimas para 

tanto. As cláusulas do acordo encontram-se regulares e preenche os 

requisitos legais.

ISTO POSTO, HOMOLOGO o acordo entabulado nos autos, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III do Código de Processo Civil.

 Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com 

as anotações de estilo.

Após, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 112537 Nr: 6367-26.2017.811.0046

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAB, CRBS, MABN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENOIR RUBENS MARCON - 

OAB:146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 
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que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114033 Nr: 6999-52.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMAZÉNS GERAIS DELAZZERI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, repetindo que o débito foi colocado em discussão judicial e 

registrando que ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, as limitações 

de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor em virtude da 

positivação atacada, lanço mão da prerrogativa prevista no artigo 300 do 

Novo CPC e antecipo os efeitos da tutela, neste sentindo:TJSP-321771) 

TUTELA ANTECIPADA. Impugnação ao deferimento da antecipação de 

tutela para exclusão do nome do agravado dos órgãos de proteção ao 

crédito. Discussão acerca da existência de relação jurídica entre as 

partes. Difícil apresentação de prova pré-constituída. Basta presença de 

fumus boni iuris. A negativação não traz nenhuma vantagem para o 

credor, sendo, ao contrário, extremamente danosa para o devedor. 

Correta fixação de multa diária para funcionar como meio coercitivo. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Agravo de Instrumento nº 

0075826-23.2009.8.26.0000, 5ª Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. 

Moreira Viegas. j. 20.06.2012, DJe 05.07.2012).Em face do exposto, 

DIFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela antecipada, a fim de que a parte 

requerida, no prazo de 10 (dez) dias, proceda com a baixa no protesto 

realizado em nome da parte autora, sob pena de multa de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) em caso de descumprimento.CITE-SE o requerido para, 

querendo, apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

presumirem-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial (CPC, Art. 

344).Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a 

autora para réplica.Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se com 

URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37679 Nr: 2378-22.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA, ERONILDES KATHEE 

ROSTIROLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642, VIVIENE BARBOSA SILVA - OAB:4983

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71183 Nr: 3542-17.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU ALESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILIO CESAR POLITANO - 

OAB:489-A

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 
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correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71773 Nr: 3774-29.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO PARZIANELLO, EVANIO EUGÊNIO 

PARZIANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB SEGUROS AGRICOLAS, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR PARZIANELLO - 

OAB:16819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24.549/DF, ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B, ANTÔNIO PEDRO DA SILVA MACHADO - 

OAB:1739-A, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:MT/8.521, 

Claudinéia Santos Pereira - OAB:22376/GO, Daniele de Faria Ribeiro 

Gonzaga - OAB:36528/GO, Dariel Elias de Souza - OAB:11945-B/MT, 

Fabiane Gomes Pereira - OAB:30485/GO, GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, Gracielle de Almeida Campos - OAB:10847/MT, Haroldo 

Ferraz Araújo - OAB:25395/GO, Helenise Sesti Reghelin - 

OAB:57752/RS, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A/MT, 

JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - OAB:9847/MT, JOAO BATISTA 

FERREIRA - OAB:10962/B, Luana de Almeida e Almeida Barros - 

OAB:7381/MT, Lucimer Coelho de Freitas - OAB:30485/GO, Luiz 

Carlos Cáceres - OAB:26822-B/PR, NAGIB KRUGER - OAB:OAB/MT 

4419, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, Otávio Pereira de Souza 

- OAB:33704/GO, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, WILLIAM 

JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3928-MT

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72933 Nr: 300-16.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH DA 

SILVA, BRASIL DA SILVA, IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA 

SILVA, ALVARO FABRICIO CAVALHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73498 Nr: 505-45.2015.811.0046

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON POLETINI, ANA PAULA SOUZA PIOVEZAN 

POLETINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT/3056

 VISTOS, ETC.

À mingua de impugnação das partes, homologo a avaliação de pág. 291.

DEFIRO o pleito de depoimento pessoal do requerido.

 Designo o dia 13 de março de 2018, às 13h30min para realização de 

audiência de instrução e julgamento.

 Intime-se pessoalmente o requerido para prestar depoimento pessoal, 

constando no mandado que se presumirão confessados os fatos contra 

ela alegados, caso não compareça, ou comparecendo se recuse a depor 

(CPC, Art. 385, § 1º).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 74165 Nr: 805-07.2015.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRDA, ARDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 76840 Nr: 1898-05.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREGILMA SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445, ROSÂNGELA ROSA CORRÊA - OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 Intimem-se o executado, para efetuar o pagamento, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação 

e, também, de honorários de advogado no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78420 Nr: 2533-83.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE DA SILVA MENDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA A. FERNANDES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88601 Nr: 1725-44.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA MASUTTI LTDA, CLAÍDES LAZARETTI 

MASUTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - 

OAB:OAB/MT 13.239-A

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 
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ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 90965 Nr: 2539-56.2016.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SNFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALIPIO DOS REIS SANTOS - 

OAB:20277/O, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de abrir vista para a parte requerente se 

manisfestar quanto a certidão do Sr. Meirinho de Ref: 70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 91296 Nr: 2686-82.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON DE ASSIS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFA INFORMÁTICA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito da decisão proferida em 09/08/2016, fica designada 

audiência de conciliação para o dia 26/02/2018, 9h, respeitada a 

"antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte ré 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se o réu, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do 

artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º, do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC art. 344)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103400 Nr: 2398-03.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 103400

VISTOS, ETC.

Trata-se de Procedimento Comum ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO visando resguardar direito indisponível de 

Juceli Ferreira em face do ESTADO DE MATO GROSSO todos devidamente 

qualificados nos autos.

Compulsando os autos verifico que a tutela requerida em sede de agravo 

de instrumento foi concedida.

É o relato do necessário, proceda à serventia da seguinte forma:

1) Certifique-se nos autos o decurso do prazo para apresentação de 

contestação se já decorrido, devendo a serventia se atentar aos prazos 

insculpidos nos arts. 335 e ss. c/c 183 todos do CPC;

2) Após, REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para manifestação 

em 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 18 de dezembro de 2017.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104237 Nr: 2737-59.2017.811.0046

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDAAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACSON DA SILVA SOUSA - 

OAB:6785

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 106161 Nr: 3630-50.2017.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:
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Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 109886 Nr: 5259-59.2017.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte autora para se manifestar quanto a petição do requerido, 

no prazo de 15 dias, bem como querendo, apresentar impugnação à 

contestação.

Após, autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110860 Nr: 5647-59.2017.811.0046

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. R. TRANSPORTADORA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS MALEK HANNA - OAB:356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de 

tutela antecipada.Determino que seja procedida a citação da parte 

requerida no endereço acostado nos autos para comparecer na audiência 

de conciliação que designo para o dia 24 de janeiro de 2018 às 13h30min, 

no Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania - CEJUSCC.Acaso 

haja desinteresse na realização da audiência deverá a parte requerida 

nos termos do art. 334, §5º, CPC manifestar seu desinteresse por petição 

apresentada nos autos com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data da audiência.Cientifique-se as partes que a audiência será realizada 

na sala do juizado especial deste juízo. Consigno que a citação deverá 

ocorrer com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data em que foi 

designada a audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334, CPC. 

Cientifique-se na mesma ocasião as partes que o não comparecimento 

injustificado na audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça passível de ser sancionado com multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida nos termos do art. 334,§1º, 

CPC.Na data aprazada para a audiência as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos e, que a 

parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, 

com poderes para negociar e transigir [art. 334, §10, CPC].Notifique-se o 

conciliador deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114033 Nr: 6999-52.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMAZÉNS GERAIS DELAZZERI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 

436,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114806 Nr: 7315-65.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, defiro a liminar requestada, determinando que o 

Instituto Nacional de Seguridade Social, no prazo de 30 (trinta) dias, 

implante o auxílio-doença à parte autora, sob pena de multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais).CITE-SE o requerido para, querendo, apresentar 

resposta no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de presumirem-se como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial (CPC, Art. 344).Decorrido o 

prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a autora para 

réplica.Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115227 Nr: 7487-07.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JESUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 115227

VISTOS, ETC.

 Trata-se de Ação de Procedimento Comum interposta por CARLOS JESUS 

DOS SANTOS por meio de seu advogado constituído em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS todos devidamente 

qualificados nos autos.

É o relato do necessário.

 Compulsando os autos, verifico que a parte autora não carreou aos autos 

o requerimento administrativo que tenha indeferido seu pedido de 

aposentadoria por idade urbana. Deste modo conforme o RE 631240 tal 

documento é indispensável à propositura da ação nos termos do art. 320, 

CPC devendo ser juntado aos autos.

 Na mesma ocasião deverá a parte autora comprovar a alegada 

hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c 

art. 99, §2º, CPC ou recolher as devidas custas processuais.

 Desta feita, DETERMINO que seja intimado o patrono da parte autora para 

o fim de emendar a inicial nos moldes acima delineados, no prazo de 15 

(quinze) dias, cientificando-se na oportunidade o autor que o não 

cumprimento de tais determinações no prazo legal acarretará no 

indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 321, paragrafo 

único, CPC.

Proceda ao senhor Gestor Judicial com as diligências necessárias para o 
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fim de fazer constar no sistema Apolo advertência de que o feito tem 

prioridade na tramitação com fulcro no art. 1.048, I, CPC.

 Cumpra-se.

Comodoro, 09 de janeiro de 2018.

 Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115291 Nr: 7499-21.2017.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Portanto, existe a prova pré-constituída de relação de parentesco, 

contudo não há por ora a comprovação dos ganhos do alimentante, deste 

modo arbitro os alimentos provisórios em 40% (quaretan por cento) do 

salário mínimo vigente os quais serão devidos a partir da citação, mais 

50% (cinquenta por cento) das despesas extras. Por fim, considerando 

que foram pleiteados pedidos que comportam ritos diferentes aplico o 

procedimento que possui rito especifico para ações de família. Ante o 

exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA 

ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR pleiteada na exordial para o fim de 

FIXAR em favor da(os) menor(es) Natalia Geovana Alves Hermisdoff 

Rodrigues e Larissa Vitoria Alves Hermisdoff Rodriguesneste ato 

representado por sua genitora IVANETE ALVES HERMISDORFF 

RODRIGUES, a título de pensão alimentícia o valor de 40 % (quarenta por 

cento) do salário mínimo nacional mais 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extras. Designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

27/02/2018 às 14h:00min a ser realizada pelo CEJUSCC e após, cite-se a 

parte requerida pessoalmente no endereço acostado nos autos para 

comparecer à audiência de mediação e conciliação fazendo-se constar as 

advertências a que faz menção o art. 695,§ 4º, CPC; Consigno que o 

mandado de citação deverá estar desacompanhado de cópia da petição 

inicial, contudo deverá fazer menção ao que dispõe o art. 695,§1º, CPC. 

Notifique-se o CEJUSC deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência. Cientifique-se as partes que a audiência será realizada na sala 

de audiência do CEJUSC deste juízo. Consigno que a citação deverá 

ocorrer com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data em que foi 

designada a audiência nestes autos consoante dispõe o art. 695, §2º, 

CPC. Expeça-se o necessário. Notifique-se o MP. Intimem-se. Cumpra-se. 

Comodoro-MT, 16 de janeiro de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito em substituição legal (assinado digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000179-97.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

WISLEI BENICIO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA ALESSI LTDA - ME (REQUERIDO)

 

AUTOS: 1000179-97.2017.8.11.0046 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Por determinação do MM Juiz de Direito Dr. Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a 

reclamante, na pessoa do seu patrono, da designação da audiência de 

conciliação a saber: 30/01/2018 às 08h30min Comodoro - MT, 19 de 

dezembro de 2017. Lucieni Rezende Garcia Borges Gestora Judiciaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30197 Nr: 1250-35.2009.811.0046

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA ROSANA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, determino ainda:

I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença.

II – Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação, nos termos 

do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE).

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, com a devida atualização do valor devido, voltem-me os 

autos conclusos.

 IV – Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação 

e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo.

V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar embargos, independentemente de penhora 

ou nova intimação (art. 525 do CPC).

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte devedora, intime-se 

a parte exequente para que adote as providências cabíveis, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95).

Saliente-se que os prazos mencionados serão contabilizados em dias 

corridos, afastando-se da sistemática trazida com o advento do Código de 

Processo Civil, conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 

do FONAJE.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 004/18/DF

A Exma. Srª. Drª. LAURA DORILÊO CÂNDIDO, MMª. Juíza de Direito 

Diretora do Foro da Comarca de Jaciara/MT, no uso de suas atribuições 

legais, etc.

CONSIDERANDO que a Servidora Rita de Cássia Spanevello Alvares – 

Distribuidora Judicial desta Comarca, estará em gozo de folga 

compensatória no dia 19.01.18;

RESOLVE:

ART. 1º - Designar a Servidora CLAUDINÉIA DE FRANÇA FEITOSA SILVA 

TAVARES – Auxiliar Judiciário Efetiva desta Comarca, matrícula n.º 8721, 

para exercer a função de DISTRIBUIDORA JUDICIAL SUBSTITUTA EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL, no dia 19 de janeiro de 2018.

ART. 2º - Ciência as Servidoras. Publique-se e Registre-se.

Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Egrégio Tribunal de Justiça.

Jaciara/MT, 11 de janeiro de 2018.

Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 141551

Numeração Única: 6819-47.2017.8.11.0010

Unidade de origem: Jaciara

Tipo de ação: Processual

Requerente: CATIANE APARECIDA FELIX DOS SANTOS

Advogado(s): -
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Requerido: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO -

 Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Jaciara para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 27/02/2018 às 16:00

Endereço: Avenida Zé de Bia, s/n, Bairro Aeroporto II, Jaciara-MT, CEP 

78820-000

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 105259 Nr: 8768-09.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.G. DE CARVALHO E CARVALHO LTDA 

(CIRILO SUPERMERCADO), MARLENE GONÇALVES CARVALHO, HUGO 

GONÇALVES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87909 Nr: 306-63.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO BARBOSA DO SACRAMENTO ME, 

ARNALDO BARBOSA DO SACRAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora, requerido pela parte exequente, 

solicitando o bloqueio de saldos em contas bancárias da executada, tendo 

em vista que ainda não adimpliu o crédito que se encontra em execução.

Deve ser consignado que o artigo 835 do NCPC declara qual ordem de 

preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolo de bloqueio de valores que confirmados, 

deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do NCPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Ainda, não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter 

havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, 

indique o exequente outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

feito.

Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, CERTIFIQUE-SE 

e voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 10 de novembro de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 62071 Nr: 135-77.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON REDIVO, Elcio Redivo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Defiro o pedido da parte exequente de Ref:85.Oficie-se aos 

órgãos do SPC e SERASA para fins de inscrição do nome do executado 

como negativo no cadastro de inadimplentes.Defiro também, o pedido de 

suspensão do processo, conforme requerido.Assim, SUSPENDO a 

execução, pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição (§1º e inciso III, do Art. 921, do NCPC).E sobre a decisão de 

suspensão, ensina o festejado Marcelo Abelha...Os autos serão 

desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo 

forem encontrados bens penhoráveis (§3º, do Art. 921, do NCPC).No 

entanto, transcorrido o prazo de que trata o §1º, do supracitado artigo, 

sem manifestação do banco exequente, começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente.Às providências. Jaciara/MT, 22 de novembro 

2017.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 66445 Nr: 1639-21.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JB, JVBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/O

 Posto isto, não acolho a justificativa apresentada pelo réu em Ref. 86. 

Desta maneira, tendo em vista que não houve o pagamento ou 

comprovação do pagamento do débito alimentar existente ou a justificativa 

da impossibilidade de efetuá-lo, estando o executado inadimplente com a 

sua obrigação alimentícia para com a exequente, acolho o pleito da DPE e 

do MPE e determino a penhora de valores existentes na conta vinculada 

do FGTS em nome do executado até o montante do débito em execução, 

devendo para tanto, ser oficiado à Caixa Econômica Federal para 

cumprimento da medida, devendo, por conseguinte, o montante ser 

transferido para a conta única, comprovando-se nos autos o cumprimento 

desta determinação, no prazo de 05 (cinco) dias, após a intimação.Com a 

penhora, intime-se o executado, para querendo, opor Embargos.Deixo de 

proceder, por ora, a restrição no veículo indicado nos autos, vez que o 

saldo existente no FGTS é suficiente para satisfazer o débito.Ciência à 

DPE e ao MPE.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 23 de novembro de 2017.Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90624 Nr: 1683-69.2017.811.0010

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPSERV´S - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS 

PRESTADORES DE SERVIÇO DE SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA, 
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ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, TIAGO RODRIGO ZENKNER, 

MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, ELZA FERREIRA DOS SANTOS SERVIÇOS - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE GONÇALVES 

IZIDÓRIO - OAB:13194, MOGLY ADAS COSTA - OAB:18094/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos e etc.

Ante o teor do despacho de Ref: 50 e a consequente emenda do 

“mandamus”, determino a convocação de Elza Ferreira dos Santos 

Serviços – EPP à lide, a fim de promova manifestação nos autos, no prazo 

de 10 (dez) dias, havendo de ser observado que a empresa detém 

endereço de estabelecimento na Capital deste Estado.

Após, tornem os autos conclusos.

 Às providências.

Jaciara - MT, 29 de novembro de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 94019 Nr: 3303-19.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO NOGUEIRA BERTAZZI JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88786 Nr: 762-13.2017.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRSS, AGSS, GSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA 

PANIAGO - OAB:19572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de manifestação do Ministério Público Estadual requerendo a 

realização de audiência de instrução e julgamento.

Acolho o pedido ministerial de ref.72.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

01/02/2018, às 13h30min.

A contar da intimação desta decisão, as partes possuem o prazo de 05 

(cinco) dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem 

ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC.

As partes deverão promover o comparecimento das testemunhas à 

audiência, independente de intimação, nos termos do art. 455, do Código 

de Processo Civil.

Em se tratando de testemunha arrolada pela DPE e pelo MPE, deve ser 

expedido mandado para intimação.

Intime-se pessoalmente o requerido.

Ciência à DPE e ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às Providências

Jaciara/MT, 07 de dezembro de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91880 Nr: 2319-35.2017.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - OAB:23748/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RURALDO NUNES MONTEIRO 

FILHO - OAB:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para em 15 (quinze) dias úteis informarem se 

pretendem produzir outras provas, bem como especificar (NCPC, Arts. 10, 

219, 348 e 357, II), sugerirem pontos controvertidos e requererem, se 

caso for, prova pericial (NCPC, Arts. 369, 405, 464 e CC, Art. 212).

Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as partes devem, no 

mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão.

Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, NCPC, retornem-me 

conclusos com anotações para sentença.

Ciência à DPE.

As providências.

Jaciara/MT, 27 de novembro de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 100411 Nr: 6366-52.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luiz Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 100662 Nr: 6496-42.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO SILVA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 102275 Nr: 7186-71.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELICA CRISTINA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 105504 Nr: 8866-91.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SANCHES ARANTES & CIA LTDA, 

ADEMIR ANDRADE BARBIEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANE PEREIRA - 

OAB:198061/SP, PAULO HUMBERTO MOREIRA LIMA - OAB:221274/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 105754 Nr: 8973-38.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO BRAGA DOS SANTOS - ME, 

EDMUNDO BRAGA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O, SEBASTIÃO PEREIRA DE CASTRO - OAB:4238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 105761 Nr: 8975-08.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. JOSÉ DE SOUZA ME, VITURINO JOSÉ DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 61861 Nr: 29-18.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Schuch Montagner, LUCLÉCIA MARIA SCHUCH 

MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hedy Schuch, CELÍCIO SCHUCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - 

OAB:7162, MIGUEL JUAREZ R. ZAIM - OAB:4656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA ALTHEMEYER - 

OAB:16966/O/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, 

MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no praz 

legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 85962 Nr: 5148-23.2016.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRARO NOGUEIRA & CIA LTDA, DANIELE 

TEREZINHA CARRARO NOGUEIRA, DAMASTOR FIDELIS NOGUEIRA 

JUNIOR, LUIZ FERNANDO RODRIGUES LAMEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DALL AGNOL 

FINATO - OAB:10084/MT, RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - 

OAB:10919/O

 Vistos e etc.Os embargos monitórios podem se fundar em matéria 

passível de alegação como defesa no procedimento comum (§1º, do Art. 

702, do NCPC).Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à 

devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, 

apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida (§2º, do 

Art. 702, do NCPC).Não apontado o valor correto ou não apresentado o 

demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o 

seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos 

serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de 

excesso (§3º, do Art. 702, do NCPC).(...)Portanto, intime-se a embargante 

para apresentar planilha pormenorizada do valor que entende correto, em 

15 (quinze) dias úteis (Art. 219, NCPC).Jaciara - MT, 27 de novembro de 

2017.Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89335 Nr: 1046-21.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE LORENTINO DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 99618 Nr: 5905-80.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE FAGUNDES DOS SANTOS ROSA DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/O, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 99707 Nr: 5941-25.2017.811.0010

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PACÍFICO BARBOSA BORBA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME 

"TELEXFREE INC"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação Cautelar de Exibição de Documentos ajuizada por 

PACÍFICO BARBOSA BORBA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA, 

todos qualificados nos autos.

Em determinação de ref. 04, fora facultado à parte autora que 

providenciasse a emenda da inicial no prazo de 15 dias, juntando 

documentos que comprovasse ter formulado pedido pela via 

administrativa, sob pena de indeferimento da inicial.

Certidão de decurso de prazo de ref. 11.

É o necessário. Decido.

Compulsando os autos, verifico que tal determinação não fora 

devidamente cumprida, desafiando o indeferimento da petição inicial, 

conforme se verifica na Certidão de ref.11.

Isto posto, não sanada a irregularidade conforme determinado, vez que 

não foram juntados aos autos os documentos determinados, indefiro a 

petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, e ainda, após o trânsito 

em julgado, determino o arquivamento do presente feito, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

 Concedo o benefício processual da gratuidade de justiça ao autor. Sem 

honorários advocatícios, vez que o Requerido não ingressou na lide.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara - MT, 28 de novembro de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 99935 Nr: 6095-43.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA LOPES PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Municipal, em face de Laura Lopes Paula, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Em ref.11, a parte exequente informa a quitação do débito por parte da 

executada, requerendo, assim, a extinção do feito.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Diante da quitação do débito exequendo, a extinção é medida que se 

impõe.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 22 de novembro de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 100557 Nr: 6439-24.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Reis Ferreira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 102021 Nr: 7045-52.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENERALI BRASIL SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO VALTER ALVES DO CARMO, 

FRANCISCO JOSE DO CARMO EIRELI – EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO NICOLAU DE CASTRO - 

OAB:292.121/SP, KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO 

RODRIGUES - OAB:84676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 136744 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 02/03/2018 às 14h00.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 102112 Nr: 7083-64.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Sardinha Brazil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 104716 Nr: 8515-21.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHDO, VDO, HDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR - 

OAB:17801/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055

 Por todo o exposto, forte no artigo 678 do CPC, INDEFIRO a medida liminar 

pleiteada, pois, ausentes os requisitos autorizadores da 

concessão.Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (artigo 

677, §3º do CPC), para contestar, em 15 (quinze) dias (Art. 679, CPC), 

consignando-se que, não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo embargante (Art. 344, 

CPC).Tratando-se de ação com interesse de incapaz, dê-se vistas ao 

MPE, de acordo com o artigo 178, II do CPC.Apense-se, via sistema, à 

execução n.º 3002-87.2008.811.0010, Código 26387.Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. 

Jaciara/MT, 07 de dezembro de 2017.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 104951 Nr: 8622-65.2017.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARP, NPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 136682 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 19/02/2018 às 13h30.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 105113 Nr: 8694-52.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCILIA MARQUES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 136584 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 07/02/2018 às 14h00.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 105249 Nr: 8766-39.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 137151 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 16/02/2018 às 14h00.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 105463 Nr: 8853-92.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Concessionária Rota do Oeste S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DOS TRABALAHDORES RURAIS 

"SEM TERRA" MST, José Vieira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 105476 Nr: 8859-02.2017.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIRLENE LUIZA DOURADO 

GARCIA - OAB:23995/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT e designada Sessão de Conciliação para o dia 21/02/2018 às 

14h00.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106011 Nr: 9118-94.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MARTINS SEVERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Otavio Bertozo Reis - 

OAB:3038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 105363 Nr: 8813-13.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Silva Marçal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nara Rubia Alves de Resende - 

OAB:20.985 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 66977 Nr: 1835-88.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 73455 Nr: 12990-88.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENVINDA PEREIRA FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 82885 Nr: 3643-94.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONEL PIOTO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 82885 Nr: 3643-94.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONEL PIOTO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89490 Nr: 1112-98.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 92367 Nr: 2546-25.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 85165 Nr: 4754-16.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LEONIR DA SILVA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89595 Nr: 1177-93.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 91843 Nr: 2298-59.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI MARIA BENITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 468 de 1071



 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 92097 Nr: 2417-20.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Dickel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 96165 Nr: 4295-77.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecy Pereira de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/O, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 96391 Nr: 4405-76.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DAS CHAGAS ROSENDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, DINA MARCIA CHICARINO CAIRES - 

OAB:11693/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 97292 Nr: 4798-98.2017.811.0010

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108154 Nr: 295-97.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc....Desta forma, ausentes os requisitos autorizadores da 

concessão da medida liminar pleiteada, indefiro por ora, a guarda 

provisória.Nesse contexto, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como, dos envolvidos.Remetam-se os presentes autos ao CEJUSC, para 

que sejam as partes intimadas para comparecimento em audiência de 

tentativa de conciliação a ser designada.Cite-se a requerida, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada (artigo 695, § 2º do NCPC), 

acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 

335.Havendo desinteresse pela requerida na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou da requerida à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo Autor (CPC art. 344).Havendo acordo entre as partes, 

dê-se vista dos autos ao MPE, após, conclusos para homologação.Por 

oportuno, notifique-se a equipe multidisciplinar para, no prazo de 30 (trinta) 

dias, realizar o estudo psicossocial no domicílio das partes.Ciência ao 

MPE.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Jaciara/MT, 17 de janeiro de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26053 Nr: 2592-29.2008.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MORATO CRENITTE 

- OAB:98479/SP, JOSÉ MARTINS - OAB:84.314/SP, LEISLIE DE FÁTIMA 

HAENISCH - OAB:20099/GO, MAURO ARRUDA DE MOURA APOITIA - 

OAB:11896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53388 Nr: 1940-36.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO TERTULIANO BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT, JOANY FÁBIA PINHEIRO RODRIGUES - OAB:14.466/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 61976 Nr: 85-51.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APR, DPR, SPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA MAROSO PICCININ - 

OAB:19172/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o pedido de inscrição dos nomes/CPF do executado no 

cadastro de inadimplentes, intime-se a representante legal dos 

exequentes, para apresentar demonstrativo do débito atualizado, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Com a juntada da planilha, expeça-se a respectiva certidão judicial para 

fins de inscrição do nome do executado nos órgãos do SPC e SERASA, 

devendo a representante legal dos exequentes ser intimada para 

providências cabíveis no que tange à inscrição, bem como para requerer o 

que de direito em 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 12 de janeiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 75307 Nr: 572-84.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 89434 Nr: 1080-93.2017.811.0010

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO

Prazo do edital:15

Intimando/Citando/Notificando: Interditado: Aline Crispim Sinobre Filiação: 

Cleidineia Crispim Sinobre, data de nascimento: 10/10/1995, brasileiro(a), 

natural de Jaciara-MT, solteiro(a), menor, Endereço: Rua Moema, 472, 

Bairro: Santa Rita, Cidade: Jaciara-MT,

Finalidade:PUBLICAÇÃO R. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO, 

tópico final abaixo transcrito

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Ante o exposto e de tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e decreto a interdição de Aline 

Crispim Sinobre, nascida em 10/10/1995, filha de Cleidinéia Crispim Sinobre 

Albuquerque, declarando-a incapaz de exercer, sem a atuação de seu 

curador, o exercício de direitos patrimoniais, negociais, em relação ao 

corpo, à sexualidade, ao matrimonio, a privacidade, à educação, à saúde, 

ao trabalho e ao voto, e, de acordo com art. 755, I, do CPC, nomeio-lhe 

como curador, Laucídio Crispim.

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil a 

sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e 

imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do 

tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na 

imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do 

curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a 

interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente.

Comunique-se o Cartório Eleitoral para as providências que se fizerem 

necessárias, conforme preceituam os incisos II, III e IV do art. 15 da 

Constituição da República, devendo constar da comunicação: qualificação 

completa, com endereço, bem como, informação de sua incapacidade civil 

absoluta.

 Quando do cumprimento da presente sentença, atente o ilustre gestor 

para que seja imediatamente oficiado o Cartório de Registro das Pessoas 

Naturais desta comarca, nos moldes determinados pela Lei de Registros 

Públicos de nº 6015/73:

Art. 89. No Cartório de 1º Ofício ou da 1ª subdivisão judiciária de cada 

comarca serão registrados, em livro especial, as sentenças de 

emancipação, bem como os atos dos pais que a concederem, em relação 

aos menores nela domiciliados.

 Art. 92. As interdições serão registradas no mesmo cartório e no mesmo 

livro de que trata o art. 89, salvo a hipótese prevista na parte final do 

parágrafo único do art. 33, declarando-se:

 1º) data do registro;

2º) nome, prenome, idade, estado civil, profissão, naturalidade, domicílio e 

residência do interdito, data e cartório em que forem registrados o 

nascimento e o casamento, bem como o nome do cônjuge, se for casado;

3º) data da sentença, nome e vara do juiz que o preferiu;

 4º) nome, profissão, estado civil, domicílio e residência do curador;

5º) nome do requerente da interdição e causa desta;

6º) limites da curadoria, quando for parcial a interdição;

7º) lugar onde está internado o interdito.

 Deve ainda o curador prestar, anualmente, contas de sua administração 

ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano.

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.

 Expeça-se o termo de compromisso definitivo.

 Ciência à DPE e ao Ministério Público.

 Sem custas.

Após as formalidades legais, arquive-se com baixa no relatório e na 

distribuição.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 27 de outubro de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 67533 Nr: 2062-78.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAJARA OLIVEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 70213 Nr: 11933-35.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO BRAGA DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONVERTO a presente ação de busca e apreensão em 

AÇÃO DE EXECUÇÃO, nos termos do art. 329, I, do NCPC.PROCEDA O SR. 

GESTOR A MUDANÇA PROCESSUAL NO SISTEMA.Cite-se o executado no 

endereço indicado na inicial, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 470 de 1071



pagamento da dívida, acrescida de custas e honorários advocatícios, 

sendo que em relação a esses fixo em dez por cento (10%) sobre o valor 

da causa, nos termos dos artigos 829, §§ 1º e 2º, e 827, § 1º, ambos do 

NCPC.O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO 

deverá ser EXPEDIDO EM 02 (duas) vias, a primeira com o propósito de 

promover a citação da parte executada e a segunda com o objetivo de 

promover a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado 

no prazo legal de três (03) dias.Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça deverá proceder 

imediatamente à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o 

executado.A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, 

mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente....arresto ou indisponibilidade 

(art. 828, do NCPC), devendo o exequente, no prazo de dez dias após a 

sua concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 

828, §1º, NCPC), atentando-se este às penalidades referentes à 

averbação manifestamente indevida.No caso de integral pagamento no 

prazo de três (03) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida 

pela metade, considerando tal importe para o pagamento em questão.Para 

o cumprimento do mandado o Oficial de Justiça deverá observar às 

prerrogativas do artigo 212, §2º do NCPC.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Jaciara/MT, 16 de janeiro de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 72302 Nr: 12657-39.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA MARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 72630 Nr: 12735-33.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 85108 Nr: 4722-11.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO DALL AGNOL, ANGELA DALL AGNOL, 

PATRICIA DALL AGNOL MARQUES, CÉSAR DALL AGNOL, ALEXANDRE 

DALL AGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ANTONIO COSTA 

MENACHO - OAB:10919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - 

OAB:MT 3.981, Sival Pohl Moreira de Castilho Filho - OAB:6174/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se consoante já determinado (Ref: 54).

 Às providências.

 Jaciara - MT, 15 de janeiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 88719 Nr: 738-82.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CEZAR BUENO DE SOUZA, LAURA BUENO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ANTÔNIO COSTA 

MENACHO - OAB:10.919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90867 Nr: 1800-60.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDdS, MJDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 103763 Nr: 8062-26.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIRLEY ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, Moises Batista de Souza - OAB:149.225 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias, conforme requerido.

 Decorrido o prazo, certifique-se, e intime a parte requerente para 

requerer o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Aguarde-se no arquivo provisório, com a anotação no SISTEMA.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 09 de janeiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32662 Nr: 253-29.2010.811.0010

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO FIRMINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45160 Nr: 15-73.2011.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO FLORIANO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:248505, JOSÉ MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47136 Nr: 2241-51.2011.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Invest. Em Direitos Creditórios Não 

Padronizados PCG-Brasil Multimarcas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52004 Nr: 573-74.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDLEUSA CEZÁRIO TIMOTEO SALVIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução de Sentença proposta por Edleusa Cezário Timoteo 

Salviano, em face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs acostados às fls. 126/127.

Às fls. 129/130 a exequente indica a conta para a transferência dos 

valores.

Valores transferidos conforme ofícios de fls. 136/137.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará conforme requerido às fls. 

129/130.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 12 de janeiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52007 Nr: 576-29.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução de Sentença proposta por Osvaldo Nunes da Silva, 

em face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs acostados às fls. 133/134.

Às fls. 129/130 a exequente indica a conta para a transferência dos 

valores.

Valores transferidos conforme ofícios de fls. 137/138.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará conforme requerido às fls. 

137/138.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 12 de janeiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56313 Nr: 737-05.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OLICE VIEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 

513, § 2º do CPC, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de multa de 10 % e honorários advocatícios no mesmo montante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 77301 Nr: 1215-42.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPRDA, EPRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON GONÇALVES DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 
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de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 79034 Nr: 1819-03.2016.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos ajuizada por Marina da Silva 

Valeiro, representada por sua genitora, Valquiria Amaral da Silva, em face 

de Marcel Platini Valeiro, todos devidamente qualificados.

As partes realizaram acordo em petição de ref. 99.

O Ministério Público manifestou-se favorável à homologação do acordo e 

consequente extinção do processo (ref. 100).

 É o relato do necessário.

Decido.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO por sentença, o acordo celebrado em petição 

de acordo de ref. 99, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito.

Ainda, dispensada a intimação das partes e de seus patronos, conforme 

disposto no Provimento 41/2016, em seu artigo 914, verbis: "Art. 914. A 

sentença homologatória de acordo judicial ou extrajudicial dispensa a 

intimação das partes e de seus patronos".

Ciência ao MPE.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Publique-se. Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 09 de janeiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 85856 Nr: 5089-35.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A K F ROMERO TRANSPORTES EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON GONÇALVES DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:22367/O

 Vistos.

Intime-se a parte executada a entregar os bens no prazo de 05 dias, 

conforme acordado, sob pena de expedição de mandado de busca e 

apreensão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86004 Nr: 5164-74.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS DEGASPERY FIRMINO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 94900 Nr: 3689-49.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DELFINO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 97497 Nr: 4898-53.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 97871 Nr: 5096-90.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRISAN XAIVER DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANARA MICHELI ANDERLE 

PESTANA - OAB:16678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 106801 Nr: 9491-28.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BEZERRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do Art. 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do NCPC, 

assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do 

NCPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo codex, RECEBO 

a petição inicial.

Desde já, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do Art. 98 do Novo Código de Processo Civil.

Em termos de prosseguimento, considerando o Ofício Circular da 
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AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, em consta orientação dos Procuradores 

Federais pela não realização de acordos em audiência de conciliação, bem 

como ante a impossibilidade de locomoção dos mesmos para as 

audiências de conciliação devido ao grande número de demandas em 

várias Cidades do Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, conclusos.

Às Providências.

Jaciara/MT, 08 de janeiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 106907 Nr: 9548-46.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO CAVALARI OLINO - 

OAB:19345/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Com relação ao pedido de alimentos provisórios, 

considerando o binômio necessidade e possibilidade, e a ausência de 

prova sobre os reais rendimentos do requerido, fixo os alimentos 

provisórios em 32,00% do valor do salário mínimo vigente, o que equivale, 

atualmente, a quantia de R$ 305,28 (trezentos e cinco reais e vinte e oito 

centavos) mensais, a ser pago em favor do menor até o dia 10 (dez) de 

cada mês a partir da citação, devendo ser depositado na conta corrente 

informada nos autos, bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias.Por outro lado, observando-se as informações trazidas à 

luz, não resta dúvida de que, neste momento, o deferimento do pedido de 

guarda provisória em favor da requerente traz reais vantagens para a 

menor, sendo providência que atende aos interesses, especialmente 

porque regulariza a situação fática existente, uma vez que é a genitora, 

ora requerente, quem detém a guarda de fato da menor.Isso porque, 

estando a beneficiária em segurança, pode a marcha processual 

transcorrer de forma tal que, a parte requerida usufrua de seu direito 

constitucional de ampla defesa, com todas as prerrogativas que o rito 

ordinário lhe permite.Assim, com fundamento no art. 33 e seguintes da Lei 

nº 8.069/90, CONCEDO a guarda provisória de Maria Heloisa da Silva de 

Oliveira à genitora, ora requerente, Karina Aparecida da 

Silva....Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências. Jaciara/MT, 16 de janeiro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 107218 Nr: 9755-45.2017.811.0010

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processe-se em segredo de justiça.Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do Art. 319 do NCPC, assim como foi observada a determinação 

posta no Art. 320 do mesmo diploma legal.Desta forma, não sendo o caso 

de aplicação do disposto no Art. 330 do Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial.Defiro os benefícios da justiça gratuita.No mais, analisando os autos, 

entendo ser necessária a tentativa de conciliação entre as partes, pois 

além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos.Remetam-se os 

presentes autos ao CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para 

comparecimento em audiência de tentativa de conciliação a ser 

designada.Cite-se a parte requerida, com a faculdade do Art. 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 

para que compareça à audiência designada (Art. 695, § 2º do NCPC), 

acompanhada de advogado, bem como para apresentar contestação, no 

prazo previsto no Art. 335.Havendo desinteresse pelo requerido na 

realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (NCPC, §5º do Art. 

334).Consigne-se no mandado que o não comparecimento injustificado do 

requerente ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do Art. 

334, §8º do NCPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

requerente (NCPC, Art. 344).Saliento que o mandado deverá conter 

apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (Art. 695, §1° do NCPC). Havendo 

acordo, vista ao MPE para manifestação e, após, conclusos, para 

sentença.Intimem-se.Ciência à DPE e ao MPE.Cumpra-se, COM URGÊNCIA. 

Às providências. Jaciara/MT, 08 de janeiro de 2018.Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 18759 Nr: 220-78.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL GONÇALVES JÚNIOR, SELMA 

VILELLA BORGES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Carneiro Rosi - 

OAB:71.639 - MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELO - OAB:MT 5026, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT, 

MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT, RÓBER CÉSAR DA SILVA - 

OAB:4784-B

 Certifico e dou fé, que compulsando os autos, verifica - se que a petição 

de fls. 372/296, noticia o peticionamento, em data de 23/08/2017, de 

Impugnação ao cumprimento de Sentença, porém, constata-se que tal 

peça não foi disponibilizada à esta Secretaria tanto que houve a 

certificação de decurso de prazo às fls. 370, sendo certo que todo 

protocolo via PEA, gera um "lembrete" no Sistema do referido protocolo 

que só é baixado após sua juntada, o que não ocorreu no caso em tela.

De qualquer forma, a executada colacionou ao autos alguns 

comprovantes de pagamentos juntamente com a alegada petição de 

impugnação datada de 23/08/2017, na petição de fls. 372/396, protocolada 

em 24/10/207.

Desta forma, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a 

pare autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a petição e 

documentos de fls. 372/396, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48145 Nr: 3429-79.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADARCINO GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:13122-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 

513, § 2º do CPC, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de multa de 10 % e honorários advocatícios no mesmo montante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49856 Nr: 1636-71.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLOR, VERA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ANTONIO COSTA 

MENACHO - OAB:10919/O, SANDRA MARA DE LIMA RIGO - 

OAB:3580/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no praz 

legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52038 Nr: 606-64.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEIXEIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT, JOANY FÁBIA PINHEIRO RODRIGUES - OAB:14.466/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no praz 

legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55617 Nr: 137-81.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 

513, § 2º do CPC, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de multa de 10 % e honorários advocatícios no mesmo montante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57638 Nr: 1837-92.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA MARCHITTI LANGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução de Sentença proposta por Elza Marchitti Langner, 

em face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs acostados às fls. 147/148 e 149/150.

Às fls. 152 a exequente indica a conta para a transferência dos valores.

Valores transferidos conforme ofícios de fls. 157/158.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará conforme requerido às fls. 152.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 12 de janeiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58560 Nr: 2475-28.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade, 

contudo, diante da concordância do cálculo apresentado na planilha de fl. 

197 pela parte credora, homologo o cálculo dos valores apresentados, 

que totalizam o valor de R$ 18.197,09, já incluída a verba devida a título de 

honorários advocatícios sucumbenciais. Sendo assim, considerando que o 

valor exequendo não ultrapassa o limite de 60 (sessenta) salários mínimo 

que autoriza a expedição de RPV, proceda-se à expedição da Requisição 

de Pequeno Valor-RPV, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com os cálculos encartados à fl. 197.Ressalto ainda, a 

desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em vista que quando da 

expedição do Precatório, o Tribunal Regional Federal efetuará a 

atualização dos valores devidos desde a última atualização até a data da 

transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo à 

exequente decorrente da desvalorização monetária.Após, expedido o 

RPV, e, juntada aos autos as informações nos termos dos Artigos 7º e 8º 

da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, informando o depósito dos 

valores devidos, proceda o Senhor Gestor, com os procedimentos 

necessários para a liberação do ALVARÁ para levantamento dos valores 

depositados.Em seguida, efetuado o levantamento dos valores, e 

certificado nos autos, voltem os autos conclusos para 

extinção.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.Jaciara/MT, 16 de janeiro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 68771 Nr: 11440-58.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gideoni Maurício da Silva 

Melo - OAB:8112 - A - MA

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Guarda proposta por ANDREZA PATRICIA GOMES 

DA SILVA, objetivando a guarda das menores THALLITA GOMES 

CARVALHO DA SILVA e THAUANI GOMES CARVALHO DA SILVA em 

face de RIVANALDO CARVALHO DA SILVA, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Com a inicial juntou documentos.

Devidamente citado, o requerido apresentou exceção de incompetência, 

ref.35.

Em petição de ref. 39, a Defensoria Pública, requer a decretação da 

revelia, bem como, concorda com o pedido de incompetência e pugna pela 

remessa dos autos à Comarca de Grajaú/MA.

É o breve relatório.

Fundamento e Decido.

Tendo em vista se tratar de demanda fundada em direito da criança e do 

adolescente, o critério determinante da competência para processar e 

julgar a lide em questão, conforme preconiza os incisos I e II, do art. 147, 
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da Lei nº 8.069/90 é o foro do domicílio dos pais ou responsável e o lugar 

onde se encontra a criança ou adolescente, vejamos:

 “Art. 147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais 

ou responsável;”

Desta forma, tendo em vista a informação de que as menores estão 

residindo junto com seu genitor na Comarca de Grajaú/MA, conforme as 

informações constantes em ref. 35, o declínio da competência é medida 

que se impõe.

Ante o exposto, DECLINO da competência para processar e julgar a lide e, 

em consequência, ordeno a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de 

Grajaú/MA, a fim de facilitar o acesso à Justiça das menores THALLITA 

GOMES CARVALHO DA SILVA e THAUANI GOMES CARVALHO DA 

SILVA.

Após, as baixas necessárias.

Intimem-se.

Ciência ao MPE e à DPE.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 08 de janeiro de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76849 Nr: 1047-40.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRDS, LRDS, LRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADEMILSON DANTA DA SILVA, Rg: 

1477021-0, Filiação: Antonio Dantas da Silva e Maria Etelvina Chaves, 

brasileiro(a), solteiro(a), ajudante de entregas. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 71.286,21 (Setenta e um mil e 

duzentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos), provar que o fez 

ou justificar a impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de 

protesto do pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo 

de 1 (um) a 3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Resumo da Inicial: L. R. da S. e L. R. da S. menores impúberes, 

representados neste ato por sua genitora, a Sra LUCIANA RODRIGUES DE 

SOUZA, brasileira, solteira, portadora do RG n° 1878910-2 SSP/MT, 

inscrita no CPF sob o n° 021.070.211-71, residente e domiciliada na Rua 

Quatro, n° 120, Bairro Zé Araça em Jaciara-MT, vem através da 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do 

Defensor Público infafirmado, constituído na forma do art 128 XI, da Lei 

Complementar Federal n° 80/94, bem como arts. 185 e 186 do CPC, intentar 

o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS em desfavor de 

ADEMILSON DANTA DA SILVA, brasileiro, portador de RG e CPF de n° 

desconhecidos, atualmente em lufar incerto e não sabido, pelos motivos 

fáticos a seguir expostos. DOS FATOS. Conforme pode ser constatado 

pela Homologação de acordo realizado em audiência no processo código 

16631 da 3ª Vara da Comarca de Jaciara-MT, o executado foi condenado 

a pagar aos exequentes, a título de pensão alimentícia, a importância de 

40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente no país. Ocorre 

Excelência, que o executado deixou de cumprir o determinado 

judicialmente, encontrando-se inadimplente nos meses de setembro de 

2005 à janeiro de 2016. Vale ressaltar que, diante da impossibilidade de 

acordo com o executado, demonstrando flagrante desrespeito, tanto com 

seus filhos quanto com a justiça, não resta ao exequente, alternativa, 

senão propor a presente execução de alimentos cobrando a importância 

de R$ 71.286,21 (setenta e um mil duzentos e oitenta e seis reais e vinte e 

um centavos), referente às prestações não pagas dos meses de 

setembro de 2005 à janeiro de 2016. DOS PEDIDOS. requer: a. sejam 

concedidos aos exequentes os benefícios da justiça gratuita, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3° do CPC; b. A complementação dos dados das 

partes, se necessário, nos termos do artigo 319 do CPC; c. A citação do 

executado no endereço indicado para que, no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito apurado ou justifique a impossibilidade de 

efetuà-lo, sob pena de penhora de bens e valores, nos termos do art. 528, 

§ 8°, art. 824 e art 831, ambos do CPC; d. O valor da dívida deverá ser 

depositado na conta poupança n° 010.012.480-1, agência 08540, do 

Banco do Brasil, sob a titularidade da representante dos Exequentes; e. 

Caso o executado, em 3 (três) dias, não efetue o pagamento, não prove 

que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, requer seja protestado o pronunciamento judicial, aplicando-se 

no que couber o disposto no art 528, § 1° do CPC, bem como, em caso de 

não pagamento do débito alimentar, requer a inclusão do nome do 

executado em cadastro de iandimplentes, nos termos do art 782, § 3° do 

CPC; f. Ainda, em caso de não pagamento do débito alimentar, requer a 

expedição de certidão ao cartório de registro e imóveis e ao DETRAN, 

informando que recai ação de execução de alimentos sobre o executado, 

para fins de averbação no registro de imóveis e veículos, nos termos do 

art. 792, II do CPC; g. Em caso de pagamento do débito alimentar, requer 

sejam os autos encaminhados ao Ministério Público para apuração de 

crime de abandono material; h. A condenação do executado nas custas 

processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais, 

requerendo o seu pagamento em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova 

admitidos em direito. Dá-se à causa o valor de R$ 71.268.21. Termos em 

que, Pede Deferimento. Jaciara-MT, 20 de abril de 2016. Denis Thomaz 

Rodrigues. Defensor Público.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Considerando que restou infrutífera a 

citação do executado nos endereços constantes dos autos, determino 

seja citado por edital.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o 

edital.Transcorrido in albis o prazo, nomeio curador especial, a Defensoria 

Pública, Dra. Jacqueline Geizer Nunes Rodrigues, conforme dispõe o art. 

72, II, do NCPC e Parágrafo único, devendo ser esta intimada a apresentar 

a respectiva defesa.Após, vista à DPE para requerer o que de 

direito.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências. Jaciara/MT, 16 de novembro de 2017.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mirian Roza de Melo, 

digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Jaciara, 10 de janeiro de 2018

Victor Coimbra de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 82346 Nr: 3397-98.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIR ROGLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 83394 Nr: 3860-40.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LÚCIA DA ROCHA PASTORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 85326 Nr: 4831-25.2016.811.0010

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISPJACI - sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

do Município de Jaciara-MT, Evaldo Rezende Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ANTONIO COSTA 

MENACHO - OAB:10919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal, devendo a certidão de trânsito em julgado de ref. 38 ser 

desconsiderada.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 92759 Nr: 2710-87.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANILDO FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZIN CRED S/A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO SILVA BRETAS - 

OAB:31997/PR, JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - OAB:33390/PR

 SENTENÇA

Vistos e examinados.

Trata-se Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Dano Moral com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por ROSANILDO 

FERNANDES DA SILVA em face de GAZIN CRED S/A SOCIEDADE DE 

CRÉDITO, FINANCIAMNETO E INVESTIMENTO, devidamente qualificados.

As partes envolvidas na lide compuseram amigavelmente, conforme termo 

de sessão de conciliação/mediação, realizada perante o CEJUSC (ref. 65).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presente no acordo firmado.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste.

Pelo exposto, Homologo por sentença o acordo de ref. 65, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, e via de consequência, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

III, “b”, do Novo Código de Processo Civil.

 Atenta ao princípio da sucumbência recíproca, distribuo entre as partes, 

na base de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, o pagamento das 

custas e despesas processuais, na forma do artigo 90, §2º do NCPC, 

devendo ser observado com relação à parte autora as ressalvas do § 2º 

e § 3º, do art. 98 do Código de Processo Civil.

Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações.

Ainda, dispensada a intimação das partes e de seus patronos, conforme 

disposto no Provimento 41/2016, em seu artigo 914, verbis: "Art. 914. A 

sentença homologatória de acordo judicial ou extrajudicial dispensa a 

intimação das partes e de seus patronos".

Publique-se. Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 11 de janeiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 98649 Nr: 5490-97.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJM, ANGELICA MOLINA DE CARVALHO MOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 98649 Nr: 5490-97.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJM, ANGELICA MOLINA DE CARVALHO MOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 99618 Nr: 5905-80.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE FAGUNDES DOS SANTOS ROSA DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/O, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que compulsando os autos, verifica-se que o 

impulsionameto de ref. 26 deve ser desconsiderado, devendo o texto a 

seguir ser considerado para o proseseguimento da ação, conforme 

segue: "os autos epigrafados acima, foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Jaciara-MT, 

ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das Centrais 

e Centro Judiciários sob o nº 136585 e designada Sessão de Conciliação 

para o dia 27/02/2018 às 13h00.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100515 Nr: 6416-78.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 477 de 1071



 PARTE AUTORA: CINTIA GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICA DO SUL FUNDO MÚTUO DE 

INVESTIMENTO EM AÇÕES CARTEIRA LIVRE – STRATEGY (AMERICA 

FINANCEIRA), MURILO SILVA NEVES, DARIONE ARGOLO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 101056 Nr: 6677-43.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA MARIA BRUM DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paquali Parise e Gasparine 

Junior - OAB:4.752 - SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 101807 Nr: 6953-74.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAÍRES RODRIGUES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104511 Nr: 8429-50.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIA BORGES VALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104716 Nr: 8515-21.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHDO, VDO, HDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR - 

OAB:17801/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação aos 

Embargos e documentos constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105326 Nr: 8797-59.2017.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPCDC, CEECDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 140948 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 09/04/2018 às 15h00.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105717 Nr: 8959-54.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMEDL, FEG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA 

PANIAGO - OAB:19572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

RECEBO a emenda à inicial (Ref: 09).

Inicialmente, processe-se o presente nos termos do artigo 531 do CPC.

Processe-se, ainda, em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 

189, inciso II, do Código de Processo Civil.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de processo Civil.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial de cumprimento de sentença de alimentos.

DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do CPC.

Assim, intime-se o devedor, pessoalmente, para, no prazo de 03 (três) 

dias pagar os débitos alimentares atuais que compreendem até as 03 

(três) prestações anteriores ao ajuizamento do pedido (planilha anexa à 

inicial), devidamente corrigidos, e as que vencerem no curso do processo, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de 

protesto do pronunciamento judicial, e decretação de sua prisão civil pelo 

prazo de 01 (um) a 03 (três) meses, conforme Art. 528, caput e §§ 1º, 3º 

e 7º, do CPC.

 Caso o devedor apresente sua justificativa acerca do inadimplemento das 

prestações alimentícias deve a credora manifestar, em 05 (cinco) dias e, 

após, com ou sem manifestação, abra-se vista ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 08 de janeiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 106078 Nr: 9150-02.2017.811.0010
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANI RAINHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SOARES BONIFACIO - 

OAB:16001/B, Maria do Carmo Alves - OAB:296.852 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, NO PRAZO MÁXIMO DE 05 

(CINCO) DIAS, a qual será responsável pelos bens na qualidade de 

depositário fiel, mediante auto circunstanciado, especificando o estado 

dos bens, os quais deverão permanecer nesta Comarca até o término do 

prazo de 05 (cinco) dias, para que o requerido pague a dívida pendente 

descrita na inicial, mais custas, despesas e honorários advocatícios. Caso 

não efetue o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, consolidar-se-á a 

propriedade e a posse plena e exclusiva dos bens no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.Por 

conseguinte, entendo que o feito deverá seguir tramitação pelo rito 

comum, e considerando que a causa versa sobre direitos que admitem 

transação, REMETAM-SE os presentes autos ao CEJUSC, para que sejam 

as partes intimadas para comparecimento em audiência de tentativa de 

conciliação a ser designada.Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do Art. 334, §8º do NCPC.Havendo desinteresse pelo réu na 

realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (NCPC, §5º do artigo 334). 

Cite-se a parte ré, pelo correio, com AR/MP (Arts. 246, I e 247, caput, 

ambos do NCPC), para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do Art. 335 do NCPC, sob pena de ser considerada revel (Art. 344 do 

NCPC).Voltando o AR negativo, cite-se por oficial de justiça.Apresentada a 

resposta, a autora deverá ser intimada para manifeste em 15 (quinze) 

dias, conforme os Arts. 350 e 351 do NCPC, podendo corrigir eventual 

irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

Art. 352 do NCPC.Às providências.Jaciara/MT, 19 de dezembro de 

2017.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 106078 Nr: 9150-02.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANI RAINHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SOARES BONIFACIO - 

OAB:16001/B, Maria do Carmo Alves - OAB:296.852 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 140951 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 21/03/2018 às 13h30.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 106236 Nr: 9226-26.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO UNIÃO DA VITÓRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO DE MIRANDA - 

OAB:5.032, LARAH BEATRÍSSIA QUEIROZ OLIVEIRA - OAB:8.126/MT, 

TABAJARA AGUIAR PRAEIRO ALVES - OAB:18.960/MT, 

VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - OAB:6.953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Djalma Cunha Martins Filho - 

OAB:5961 - MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 106264 Nr: 9241-92.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, ABDULJABAR 

GALVIN MOHAMMAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassia Vicente de Miranda 

Hondo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos, etc. (...), CONCEDO a tutela de urgência vindicada, para impor aos 

réus a obrigação de fazer, consistente:a)no restabelecimento imeditado do 

atendimento domiciliar completo dos pacientes: Antônio Firmino Neves, 

Sérgio Silvano dos Santos, Geovane José da Silva, Edivelton Candido de 

Lima, Rivair da Silva Almeida, Josemar Dias dos Santos Osvaldo José da 

Silva, Jelsei Langner Silva, Suelen Moreira Alves, Izaenes Pereira de 

Almeida, Maria Nilse Costa e Antônia Ferreira de Araújo, bem como de 

outros que necessitem de sessões de fisioterapia domiciliar;b)na 

regularização da fila de espera de atendimento fisioterapêutico, no prazo 

de 30 (trinta) dias, encaminhando a relação dos já atendidos.Para o caso 

de descumprimento das determinações supramencionadas, fixo multa 

diária de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo ser observado o disposto no 

§2º, do Art. 12, da Lei n.º 7.347/85.Consigno que a responsabilidade pelo 

cumprimento da ordem judicial que impõe obrigações de não-fazer e fazer 

é do próprio administrador (no caso dos autos, é o Prefeito, e não o 

servidor de determinada Secretaria ou Pasta), por meio de quem se 

exterioriza a pessoa jurídica de direito público a que pertence, de modo 

que pela desobediência haverá de ser pessoalmente responsabilizado - 

mesmo pela imposição de sanção de natureza pecuniária, pois o que 

interessa à Justiça não é a aplicação da multa em proveito do exequente, 

mas o cumprimento da obrigação imposta e, por conseguinte, a efetividade 

do provimento jurisdicional (TJPR, Acórdão nº 30542, Ap. Cível nº 

0424021-9, 4ª Câmara Cível, Rel. Juiz Subst. Adalberto Jorge Xisto Pereira, 

DJ. 02/05/2008).Citem-se os requeridos, com a faculdade do Art. 212, §2º, 

do Código de Processo Civil, para que respondam a presente ação, no 

prazo legal, se quiser.Com a chegada da contestação, intime-se o MPE 

para impugnar, no prazo legal.Em seguida, volvam os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as devidas cautelas 

de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 08 de janeiro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107251 Nr: 9774-51.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFSD, JKSG, CDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Inicialmente, processe-se o presente nos termos do artigo 531 do CPC.

Processe-se, ainda, em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 

189, inciso II, do Código de Processo Civil.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de processo Civil.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 
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inicial de cumprimento de sentença de alimentos.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do NCPC.

Assim, intime-se o devedor, pessoalmente, para, no prazo de 03 (três) 

dias pagar os débitos alimentares atuais que compreendem até as 03 

(três) prestações anteriores ao ajuizamento do pedido (planilha anexa à 

inicial), devidamente corrigidos, e as que vencerem no curso do processo, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de 

protesto do pronunciamento judicial, e decretação de sua prisão civil pelo 

prazo de 01 (um) a 03 (três) meses, conforme Art. 528, caput e §§ 1º, 3º 

e 7º, do CPC.

 Caso o devedor apresente sua justificativa acerca do inadimplemento das 

prestações alimentícias deve a credora manifestar, em 05 (cinco) dias e, 

após, com ou sem manifestação, abra-se vista ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 19 de dezembro de 2017.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107253 Nr: 9776-21.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFSD, JKSG, CDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando atentamente os autos, verifico que há outra ação de 

execução idêntica distribuída conjuntamente a esta, qual seja Código 

107251, n.º 9774-51.2017.811.0010, esta que foi devidamente recebida.

Assim, a distribuição da presente torna-se desnecessária e equivocada.

Dessa forma, tendo em vista que todas as peças necessárias presentes 

neste executivo já se encontram no executivo supramencionado, 

arquivem-se estes autos, com as anotações e baixa necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 19 de dezembro de 2017.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 107331 Nr: 9818-70.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA ME , 

LUCIANE CRISTÓVÃO DA ROCHA PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO SÃO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA 

LORENZATTO - OAB:9581/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Conforme se observa do pedido inicial, noto que o autor atribuíu valor à 

causa muito inferior ao valor do bem objeto do litígio.

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo impreterível de 15 (quinze) 

dias, emendar à inicial, para atribuir valor correto à causa, bem como 

recolher custas complementares.

Em tempo, certifique-se quanto à compensação bancária do pagamento 

das custas, conforme certidão do Distribuidor (Ref: 02).

Regularizada as pendências supra, façam os autos imediatamente 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 08 de janeiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 107514 Nr: 9907-93.2017.811.0010

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUÉ PAULO MAFORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME 

"TELEXFREE INC", CARLOS ROBERTO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA 

PANIAGO - OAB:19572/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Primeiramente, defiro o pedido de concessão do benefício da gratuidade 

de justiça.

É certo que o valor da causa na produção antecipada de provas é, em 

verdade, inestimável. Deve, portanto, à míngua de critérios objetivos, 

prevalecer o valor indicado pelo autor na petição inicial.

Assim, verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do 

CPC, assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do 

mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo codex, RECEBO 

a petição inicial.

Defiro também a produção antecipada de provas, consistente na exibição 

do documento postulado na exordial, o que faço com esteio no contido no 

Art. 381, III do CPC, ou seja, a fim de que, havendo prévio conhecimento 

dos fatos, possa a parte, com acesso à informação, justificar ou evitar o 

ajuizamento de futura ação.

Cite-se a parte ré para que exiba o documento no prazo de 15 dias, prazo 

que fixo com fundamento no contido no Art. 139, IV do CPC, ciente que 

fica, ainda, da ressalva contida no Art. 382, §4º do CPC.

Apresentada a documentação, intime-se a parte autora e aguarde-se pelo 

prazo do artigo 383 do CPC, fornecendo-se certidão de inteiro teor, se 

requerida, eis que se trata de feito eletrônico, arquivando-se na 

sequência.

Havendo recusa ou descumprimento do prazo, voltem conclusos para 

outras deliberações.

Saliento que ao final as custas ficarão a cargo da parte autora, as quais 

estão com a exigibilidade suspensa, face ao deferimento da gratuidade da 

justiça, bem como, ressalto que neste procedimento inexiste arbitramento 

de verba honorária ante a ausência de litigiosidade.

Por fim, esclareço, nos termos do Art. 382, §3º, CPC, que neste 

procedimento não se admitirá defesa ou recurso, salvo se houver 

indeferimento total da produção da prova requerida (Art. 382, §3º, CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara/MT, 08 de janeiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 107950 Nr: 165-10.2018.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA GOMES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Incialmente, registra-se que esta demanda é regulamentada 

pelo Decreto – Lei 911/69, que em seu artigo 3º determina: “O proprietário, 

fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o 

inadimplemento do devedor”.Desta forma, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, comprovar a notificação extrajudicial da parte 

requerida, nos termos do art. 2º, §2º do Decreto Lei nº. 911/69, sob pena 

de indeferimento da inicial.Superado o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências. Jaciara/MT, 11 de janeiro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52042 Nr: 611-86.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERUSA DA CONCEIÇÃO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos e etc.Defiro o pedido de habilitação dos herdeiros como 

sucessores da autora, eis que admitida pelo ordenamento jurídico pátrioEm 

razão da anulação da r. sentença lançada (fls. 108/110, e verso) com 

aproveitamento de todos os atos instrutórios já efetivados - teor do 

acórdão prolatado perante o Tribunal Regional Federal da Primeira Região 

(fls. 155, e verso)- o processo deve retomar o seu curso regular, com a 

prolação de nova decisão definitiva.Entretanto, a par do direito processual 

fundamental (Arts. 9º e 10, do NCPC), digam as partes se persiste 

interesse em produzir outras provas além das já existentes nos autos 

(Art. 355, inciso II, NCPC).Em caso negativo, anote-se para sentença e 

voltem conclusos. Intimem-se. Jaciara - MT, 11 de janeiro de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58188 Nr: 2213-78.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALMIRA BATISTA DELFINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Em que pese o teor do petitório, não há na sentença inexatidão material.

 O erro material passível de correção a qualquer tempo é aquele evidente.

No caso, a sentença estabeleceu como o “dies a quo” à percepção do 

benefício de amparo social à autora a data do indeferimento administrativo.

Nesse cenário, e considerando que o processo se encontra na fase de 

cumprimento de sentença, cabe à interessada apresentar demonstrativo 

discriminado e atualizado de eventual crédito devido pela autarquia – 

surgindo, a partir daí, o direito de manifestação da parte “ex adversa”.

Diga, pois, a requerente em termos de prosseguimento, em 10 (dez) dias.

Intime-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58753 Nr: 2574-95.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALICE APARECIDA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução de Sentença proposta por Natalice Aparecida 

Teixeira, em face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPV acostado às fls. 114/115.

Às fls. 117/118 a exequente indica a conta para a transferência dos 

valores.

Valores transferidos conforme ofícios de fls. 123/124.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará conforme requerido às fls. 

117/118.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 59308 Nr: 2974-12.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUFLASIO OLIVEIRA ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 63504 Nr: 667-51.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACMGDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruraldo Nunes Monteiro 

Filho - OAB:23.748 - MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GABRIEL ALVES DE LIMA, Filiação: Maria 

Glória de Lima, solteiro(a), protético. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: ITIMAÇÃO DO EXECUTADO, PARA QUERENDO OPOR 

EMBARGOS QUANTO A PENHORA REALIZADA NOS AUTOS.

Resumo da Inicial: EMANUELLY MARCELINA GALINDO DE LIMA, menor 

impúbere, neste ato, representada por sua GENITORA, a Sr.ª ANA 

CLAUDIA MARCELINA GALINDO, brasileira, divorciada, promotora de 

vendas, portadora do RG nº. 14718308 SSP/MT e CPF nº. 713.783.911-87, 

residentes e domiciliadas na Rua Afonso Pena, nº 65, Bairro Jardim 

Aeroporto, nesta cidade, telefones para contato: (66)9924-7949 ou (66) 

3461-4443, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, pelo Defensor Pública, que ao final assinam, vem, mui 

respeitosamente perante Vossa Excelência, interpor a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS em desfavor de GABRIEL ALVES DE LIMA, 

brasileiro, solteiro, protético, residente e domiciliado na Rua José Rufino da 

Silva, nº 432, Centro, na Cidade de Pirapozinho/SP, pelos motivos fáticos e 

de direito que passa a expor e requerer: DOS FATOS Conforme pode ser 

constatado pelo acordo homologado por sentença no processo cód. 

49119, o qual tramitou na 3ª Vara desta Comarca, o executado assumiu a 

obrigação de pagar à exequente, a título de pensão alimentícia, a 

importância de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente. Ocorre 

que o executado não vem cumprido com suas obrigações alimentícias, na 

forma e data determinada, assim, ignorando o pagamento total dos 

alimentos fixados, sem que houvesse motivo plausível para tanto, posto 

que o mesmo, recalcitrantemente se nega a pagá-los, mesmo tratando-se 

de verba alimentar, cujo caráter é emergencial, sem se ater as 

necessidades prementes e básicas do alimentado. Assim, o executado 

encontra-se em débito com as prestações alimentícias referentes aos 

meses de Dezembro/2014, Janeiro/2015 e Fevereiro/2015, o que totaliza o 
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montante de R$ 771,30 (setecentos e setenta e um reais e trinta 

centavos), conforme cálculo anexo. Tendo se tornado infrutíferas todas 

as tentativas para compelir o executado a cumprir com seus deveres, 

ainda mais por se tratar de verba alimentar, não restou outra alternativa à 

representante da exequente, a não ser a de recorrer à constrição judicial 

para fazer valer o seu direito, visto que o executado, inescusável e 

voluntariamente, não tem pago a pensão alimentícia devida, o que, face a 

sua condição socioeconômica deveria/poderia muito bem fazê-lo. Diante o 

exposto, verifica que o foro competente para julgar a presente execução 

é a Comarca de Jaciara - MT, tendo em vista que a menor encontra-se 

domiciliado nesta Comarca, ademais, a jurisdição é una. - DO DIREITO O 

Estatuto da Criança e do Adolescente em seu Art. 22 assim preconiza: 

“Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos 

filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de 

cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”. De acordo com o 

Superior Tribunal de Justiça STJ em sua Súmula nº 309 dispõem: “O débito 

alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 

três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se 

vencerem no curso do processo”. Estabelece o artigo 733 do CPC: Com 

fundamento no artigo 733, do Código de Processo Civil Pátrio, e 

corroborado pelos Tribunais Pátrios, in verbis: Não há qualquer óbice a 

que o devedor de alimentos tenha a sua prisão decretada tantas vezes 

quantas sejam necessárias para constrangê-lo ao pontual desempenho de 

sua obrigação. (HC. 35.054-I, 10.05.83, 1ª CCTJSP, Rel. Des. Mendes 

Ferreira, in RT 577/65).” Cabe ao credor, na abertura de execução de 

alimentos optar entre requerer a citação com cominação de prisão- artigo 

733 ou apenas de penhora-artigos 732 e 733. Mas a preferência pela 

primeira alternativa não lhe tira o direito de, após a prisão ou a justificativa 

do devedor, requerer o prosseguimento da execução por quantia certa, 

caso ainda persista o inadimplemento- artigo 733,§2º.(Ap. Civ. 49.274, de 

05/09/95- COAD 72290) O mestre Moura Bittencourt, assim preleciona 

sobre a possibilidade de prisão civil no caso de alimentos definitivos: “A 

pena de prisão tem lugar para assegurar a prestação alimentícia de 

qualquer natureza, seja provisional, provisória ou definitiva, ou revista” 

(Alimentos, p. 118). - DOS PEDIDOS Isto posto, REQUER: A. Sejam 

concedidos os Benefícios da Justiça Gratuita, haja vista que não tem 

condições econômicas e/ou financeiras de arcar com às custas 

processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos da inclusa 

declaração de pobreza, na forma do artigo 4º, da Lei n. 1.060, de 05 de 

fevereiro de 1950, e artigo 1º, da Lei n. 7.115, de 29 de agosto de 1983; B. 

a citação do executado no endereço indicado, para que dentro do prazo 

de 03 (três) dias, efetue o pagamento do débito apurado ou justifique a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser decretada sua prisão civil 

nos termos do art. 733, § 1º do CPC; D. A intimação do douto 

representante do Ministério Público para, na condição de “custus legis”, 

intervir e acompanhar a presente demanda até o seu final, sob pena de 

nulidade, ex vi do artigo 82, inciso I e II, artigos 84 e 246, todos do Código 

de Processo Civil; E. Seja citado pessoalmente o representante da 

Defensoria Públ ica Estadual, conforme o estabelecido no Art igo 128, I da 

Lei Complementar Federal n.80/94 e Art igo 5º Lei Complementar Estadual 

146/2003; F. A condenação do Requerido nas custas processuais, 

honorários advocatícios e demais cominações legais, requerendo o seu 

pagamento em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO, 

mediante depósito no Banco nº 001- Banco do Brasil, Agência nº 3834-2, 

conta corrente nº 1.041.049-x. Protestam provar o alegado por todos os 

meios de prova admitidos em direito. Dá-se à causa o valor de R$ 771,30 

(setecentos e trinta e um reais e trinta centavos). Termos em que, Pede 

Deferimento. Jaciara-MT, 02 de março de 2015. DENIS THOMAZ 

RODRIGUES DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO

Despacho/Decisão: Vistos em correição. De início, REJEITO a impugnação 

ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado, uma vez que 

não comprovou de forma satisfatória a impossibilidade de pagar o débito 

alimentar. De outra banda, uma vez que o requerido não possui saldo em 

conta de FGTS, conforme Ref:128, deixo de proceder a penhora. Ainda, 

no que tange ao pedido de penhora online, DEFIRO o pedido e anexo a 

esta decisão o recibo de protocolo de bloqueio de valores que 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados, em relação ao executado 

Gabriel Alves de Lima. Os autos permanecerão no gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central. Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para 

a Conta Única do Poder Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora 

quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos autos. 

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá ser 

intimado via edital para, querendo, opor embargos. Caso o valor bloqueado 

seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se levará a 

efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos 

bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas 

da execução. Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, 

por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 

do STJ, indique a exequente outros bens da parte executada que possam 

ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias, devendo proceder a 

atualização do débito exequendo. Por fim, certifique-se quanto ao 

determinado na decisão de ref. 68. Após, tornem os autos conclusos. Às 

providências. Jaciara/MT, 03 de outubro de 2017. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Célia de Brito 

Capatto, digitei.

Jaciara, 11 de dezembro de 2017

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 67623 Nr: 2110-37.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDS, CFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 71447 Nr: 12348-18.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA CARDOSO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 

513, § 2º do CPC, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de multa de 10 % e honorários advocatícios no mesmo montante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 79599 Nr: 1996-64.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALMIR FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no praz 

legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 
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contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80562 Nr: 2437-45.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELEN SANTOS SILTRAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, interposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de SUELEN SANTOS 

SILTRÃO.

A petição inicial veio acompanhada de documentos.

 A liminar de busca e apreensão foi deferida em ref. 04.

Em petição de ref. 59, a parte autora pugnou pela desistência da ação.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Diante da desistência do requerente e da ausência de citação da parte 

requerida, a extinção do processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores delongas, 

homologo a desistência da ação e, por consequência julgo o processo 

sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do Novo Código de 

Processo Civil, e ainda, após o trânsito em julgado, determino 

arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Via de consequência, revogo a liminar concedida.

De outra banda, indefiro o pedido de baixa do bloqueio judicial no sistema 

RENAJUD/SERASA,uma vez que não foi procedido nenhum 

bloqueio/ordem por este Juízo.

 Custas remanescentes, se houver, pelo autor.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89241 Nr: 988-18.2017.811.0010

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLY CABRAL, ELIZANGELA MELO DE FRANÇA 

FERREIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANGELA MELO DE FRANÇA FERREIRA - 

ME, ELIZANGELA MELO DE FRANÇA FERREIRA, ARLY CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098/MS

 Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar o autor, na pessoa de seu advogado, para apresentar 

resposta à reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90211 Nr: 1486-17.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALTON DE SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 99334 Nr: 5789-74.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLDJS, RRDJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 100232 Nr: 6264-30.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALDERINO DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 102569 Nr: 7410-09.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hedy Schuch, CELÍCIO SCHUCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO NEGOCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON ALVARENGA 

NETO - OAB:27018

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal se manifestar sobre os Embargos 

Monitórios e documentos constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105155 Nr: 8714-43.2017.811.0010

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder José Vieira Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME 

"TELEXFREE INC", CARLOS ROBERTO COSTA, LYVIA MARA CAMPISTA 

WANZER, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTHEW MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE BORGES CORDEIRO - 

OAB:20206/O, ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - OAB:78293/PR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105291 Nr: 8784-60.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPCDC, CEECDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de processo Civil.

 Não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com 

fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 

do NCPC.

 Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito 

exequendo, acrescido de custas, se houver (art. 523, caput, NCPC).

Advirta-se o executado, que não sendo efetuado o pagamento voluntário 

no prazo acima assinalado, o débito será acrescido de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento, conforme previsão 

do § 1º, do art. 523 do NCPC.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, expeça-se mandando de 

penhora e avaliação para a expropriação de bens do executado, 

arrestando-se tantos bens quantos bastem para o pagamento do débito 

(art. 523, § 3º, NCPC), e oficie-se o Cartório competente desta Comarca, 

para promover o protesto, bem assim os órgãos de proteção ao crédito 

SCPC e SERASA para negativação do nome do executado, 

encaminhando-se em anexo aos respectivos ofícios a serem expedidos, 

cópia do pronunciamento judicial a ser protestado, bem assim, cópia da 

planilha do débito atualizado para constar no protesto, devendo ser 

informado a este juízo o cumprimento desta determinação.

 Advirta-se o executado de que a impugnação poderá ser oferecida em 15 

(quinze) dias, a contar do decurso do prazo para o pagamento voluntário 

do débito, nos termos art. 525 do NCPC.

Após, vista ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de novembro de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105301 Nr: 8786-30.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPCDC, CEECDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Processe-se o presente, nos termos do artigo 531 do CPC.

Processe-se, ainda, em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 

189, inciso II, do Código de Processo Civil.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de processo Civil.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial de cumprimento de sentença de alimentos.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do NCPC.

Assim, intime-se o devedor, pessoalmente, para, no prazo de 03 (três) 

dias pagar os débitos alimentares atuais, que compreende até as 03 (três) 

prestações anteriores ao ajuizamento do pedido (planilha anexa à inicial), 

devidamente corrigidos, e as que vencerem no curso do processo, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto 

do pronunciamento judicial, e decretação de sua prisão civil pelo prazo de 

01 (um) a 03 (três) meses, conforme Art. 528, caput e §§ 1º, 3º e 7º, do 

NCPC.

 Caso o devedor apresente sua justificativa acerca do inadimplemento das 

prestações alimentícias deve a credora manifestar, em 05 (cinco) dias e, 

após, com ou sem manifestação, abra-se vista ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de novembro de 2017.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 106078 Nr: 9150-02.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANI RAINHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SOARES BONIFACIO - 

OAB:16001/B, Maria do Carmo Alves - OAB:296.852 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 107696 Nr: 10012-70.2017.811.0010

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA, CRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial.

Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC.

Considerando haver interesse de menor, dê-se vista dos autos ao MPE 

para manifestação.

Em tempo, determino a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal 

desta Comarca de Jaciara/MT para, no prazo de 05 (cinco) dias, remeta a 

este juízo, informações referentes ao saldo bancário existente na conta 

poupança n.º 00044873-0, Operação n.º 013, Agência 1248 de titularidade 

do menor Cauã Rodrigues de Souza.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 35018 Nr: 2562-23.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURI FULADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o presente feito aguarda resposta quanto à 

informação dos depósitos judiciais em relação ao RPV de fl. 113/114, bem 

como do Precatório de fls. 120/121. Observo ainda que o exequente às 

fls. 115/117 peticionou informando a ausência de implantação do 

benefício. No entanto, noto que o petitório data de 13/03/2017. Assim, 

antes de remeter os autos à conclusão, impulsiono-o intimando a parte 

exequente para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar acerca da 

manutenção ou não dos requerimentos formulados às fls. 115/117.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 66807 Nr: 1754-42.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSFC, JBDSFDC, TCDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1754-42.2015.811.0010

Código 66807

Requerente (s): Bruna Silva Feitosa Costa e João Bruno da Silva Feitosa 

Costa rep. por sua genitora Tereza Cristina da Silva Costa.

 Requerido: Gilmar Feitosa da Costa.

VISTOS ETC,

Bruna Silva Feitosa Costa e João Bruno da Silva Feitosa Costa, 

representados por sua genitora Tereza Cristina da Silva Costa ajuizaram 

“Ação de Execução de Alimentos”, em face de Gilmar Feitosa da Costa, 

ambos qualificados nos autos.

Intimada para manifestar-se nos autos (ref. 81) a autora quedou-se inerte, 

como consta na certidão de ref.87.

É o relatório.

Fundamento e decido.

É sabido que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das 

partes, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido 

processo legal e celeridade processual.

Portanto, considerando-se que a parte interessada não promoveu os atos 

e diligências necessárias, abandonando a presente causa, é de rigor a 

extinção do feito nos moldes do art. 485, III, do CPC.

Art. 485.  O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...)

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

 (...)”

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na 

distribuição.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 30 de novembro de 2017.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48614 Nr: 285-63.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VÂNIA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMSUNG ELETRONICS, CITY 

LAR-DISMOBRAS IMP. EXP. E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848-MT, INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA - OAB:6483

 Certifico e dou fé que, em 13/06/2017, decorreu o prazo de 15 (quinze) 

dias, sem que as partes executadas comprovassem nos presentes autos 

o pagamento da dívida descrita nos cálculos de fl. 158. É o que cumpre-me 

certificar. Assim, impulsiono os autos intimando a parte exequente para no 

prazo de 10 (dez) dias manifestar e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50461 Nr: 2286-21.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES DE ALMEIDA SMERDECH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na concessão do 

benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ RURAL em 

favor de Maria Alves de Almeida Smerdech, bem como, ao pagamento do 

13º salário, com data de início do benefício que fixo desde a data do 

ajuizamento da ação.Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56767 Nr: 1122-50.2014.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DOS SANTOS TAVARES, ANA CAROLINA 

SANTOS GOMES DA SILVA, ELAINE CRISTINA DOS SANTOS TAVARES 

MONÇÃO, LUCAS NATANAEL DOS SANTOS TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA 

CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nos termos da decisão de fl. 72 nos autos em 

apenso, Código 56767, impulsiono o presente feito com remessa à 

inventariante Eliane dos Santos Tavares, por intermédio de seu advogado 

constituído nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 104653 Nr: 8486-68.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON ROVERSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA

JUÍZO DA 2ª VARA

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito da 
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diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de 

CITAÇÃO conforme determinado no r. despacho de ref..11. 

Regulamentada pelo Provimento 07/2017 datado de 13 de junho de 2017 

em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos. Devendo comprovar nos autos o depósito.

 È o que me cumpre certificar.

 Jaciara-MT., 19 de dezembro de 2017.

 Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão

 Gestora Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 8331 Nr: 595-55.2001.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, PAULO HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7555MT, 

Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT, TÂNIA MARIA PORTO DE 

MORAES - OAB:5838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO GUERRA FILHO - 

OAB:23474, Julio Tardin - OAB:4479/MT

 Pelo exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração 

interpostos por Paulo Teixeira de Oliveira às fls. 475/477, apenas para 

esclarecer a necessidade da habilitação de seu crédito junto ao juízo 

recuperacional.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 18 de dezembro de 

2017.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 18333 Nr: 2982-04.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES CARDOSO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DANTAS PINHEIRO - 

OAB:PROCURADOR FEDE

 Certifico e dou fé que, nos termos das informações acostadas à fl. 238, 

impulsiono os autos intimando a parte exequente para no prazo de 10 

(dez) dias manifestar e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 18882 Nr: 350-68.2006.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOBER SEIDENFUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP, KLEBSON LEONARDO DE SOUZA SILVA - OAB:9.467, 

LÍLIAN DOS SANTOS - OAB:6.431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT

 Certifico e dou fé que, embora a parte requerida fora devidamente 

intimada, conforme DJE nº 10068, de 26/07/2017 e publicado no dia 

27/0/2017, para no prazo de legal, efetuar o pagamento do débito, esse 

até o presente momento não se manifestou. Assim, impulsiono o presente 

feito para proceder a intimação do requerente, para no prazo de 05 

(cinco) dias requerer o que direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49848 Nr: 1627-12.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleyson Santos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, EDUARDO ALVES MARÇAL - OAB:13311/MT, Marcelo 

Alves Puga - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão do feito, conforme 

postulado à fl. 59. Assim, impulsiono os autos intimando a parte exequente 

para no prazo de 10 (dez) dias manifestar e requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53194 Nr: 1750-73.2013.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA CINTRA, 

ELIANE DOS SANTOS TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO COSTA CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nos termos da decisão de fl. 72, impulsiono os 

autos intimando a inventariante para, querendo, no prazo legal, manifestar 

acerca da contestação de fl. 72-v°.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 95954 Nr: 4188-33.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIUNFO CORRETORA E COMÉRCIO DE 

CEREAIS LTDA, FÁBIO LUIZ DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA FERRARI 

OLIVEIRA, ANNA LUIZA FERRARI OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA

JUÍZO DA 2ª VARA

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de 

CITAÇÃO conforme determinado no r. despacho de ref..11. 

Regulamentada pelo Provimento 07/2017 datado de 13 de junho de 2017 

em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos. Devendo comprovar nos autos o depósito.

 È o que me cumpre certificar.

 Jaciara-MT., 19 de dezembro de 2017.

 Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 102028 Nr: 7048-07.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO NOGUEIRA BERTAZZI JÚNIOR, MARIA 

LÚCIA JUNQUEIRA FRANCO BERTAZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA

JUÍZO DA 2ª VARA
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C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de 

CITAÇÃO conforme determinado no r. despacho de ref.. 04. 

Regulamentada pelo Provimento 07/2017 datado de 13 de junho de 2017 

em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos. Devendo comprovar nos autos o depósito.

 È o que me cumpre certificar.

 Jaciara-MT., 18 de dezembro de 2017.

 Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 105497 Nr: 8863-39.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA KATIA FELITO ROMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB:5.308/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA

JUÍZO DA 2ª VARA

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de 

CITAÇÃO conforme determinado no r. despacho de ref. 4. Regulamentada 

pelo Provimento 07/2017 datado de 13 de junho de 2017 em cumprimento 

ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos. Devendo 

comprovar nos autos o depósito.

 È o que me cumpre certificar.

 Jaciara-MT., 19 de dezembro de 2017.

 Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão

 Gestora Judicial

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 95197 Nr: 3848-89.2017.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DAMASCENO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAVARRO DA COSTA FERREIRA, MOISES 

NUNES MACHADO, Nilson Dias de Oliveira, MARIA MADALENA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:30

Resumo da Inicial:

 FRANCISCO DAMASCENO SANTOS, brasileiro, solteiro, pedreiro, portador 

do RG nº. 489722 SSP/MT e CPF nº. 138.676.618-63, residente e 

domiciliado na Rua Tapuias, nº. 1207, Bairro Santo Antônio em Jaciara - 

MT, telefone (66) 99902-6462, assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO, vem, respeitosamente, com fulcro nos arts. 

1.242 do CC/02 e 941 e ss. do CPC, ajuizar a presente AÇÃO DE 

USUCAPIÃO NAVARRO DA COSTA FERREIRA, portador do RG e CPF 

desconhecidos, residente e domiciliado em local incerto e não sabido, 

(DESDE JÁ REQUER A COMPLEMENTAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO, nos 

termos do artigo 319, §§ 1º a 3º, do CPC); e dos seguintes confinantes: 

MOISES NUNES MACHADO, brasileiro, divorciado, tratorista, portador do 

RG nº 1539218-0 e CPF nº 559.619.089-68, residente e domiciliado na Rua 

Tabajara, nº 1143, Bairro Santo Antônio em Jaciara-MT, telefone (66) 

99987-7174, (confrontante ao lado esquerdo); ILSON DIAS DE OLIVEIRA, 

brasileiro, portador do RG nº. 12873900 e CPF nº 942.044.111-34, 

residente e domiciliado na Rua Tabajara, nº 1172, Bairro Santo Antônio em 

Jaciara - MT, telefone (66) 99919-9273, (confrontante ao lado direito); 

MARIA MADALENA DA CRUZ, brasileira, casada, professora, portadora 

do RG nº 510375 e CPF n° 138.671.208-94, residente e domiciliada na Rua 

Tapuias, nº 1207, Bairro Santo Antônio em Jaciara-MT, telefone (66) 

99655-3019, (confrontante ao fundo) - DA INEXISTÊNCIA DE ENDEREÇO 

ELETRÔNICO DA PARTE AUTORA A parte Autora informa não possuir 

endereço eletrônico, destarte, não há infringência ao inciso II, na forma do 

§ 3º do art. 319 do Código de Processo Civil. DOS FATOS O requerente, 

há mais de 20 anos, tem a posse do terreno identificado como: Lote 06, 

Quadra 214, Bairro Santo Antônio, com área de 500,00 m² (quinhentos 

metros quadrados), situado na Rua Tapuias, nº 1270, Bairro Santo Antônio 

em Jaciara - MT, de propriedade do requerido conforme matrícula anexa. 

Referida posse é exercida de forma ininterrupta, mansa, pacífica (eis que 

jamais recebeu qualquer oposição/notificação por parte do proprietário 

e/ou terceiros durante todo aquele período); e com ânimo de proprietária 

(animus domini), eis que exerceu e exerce, de forma pública e notória, e 

durante todo o período, todas as prerrogativas/poderes inerentes ao 

domínio do bem imóvel. Presentes os requisitos legais, imperiosa se faz a 

declaração da propriedade da requerente sobre o imóvel usucapiendo, a 

fim de regularizar a situação registral dos mesmos e consolidar seu 

domínio em favor de seu proprietário de fato e de direito. DO DIREITO Da 

possibilidade de usucapir A usucapião é uma das formas originárias de 

aquisição da propriedade imóvel, conforme previsão inserta nos arts. 

1.238 a 1.244 do CC/02 e dispositivos correlatos na legislação esparsa. A 

justificativa do instituto é permitir que uma situação de fato consolidada por 

um longo período receba a proteção jurídica, resguardando a segurança 

jurídica garantida constitucionalmente como direito fundamental (art. 5º, 

caput, CF/88). Por tal razão, o instituto é também referido por parte da 

doutrina como sendo verdadeira prescrição aquisitiva. São inúmeras as 

modalidades de usucapião de imóveis previstas em nosso ordenamento 

jurídico, dentre as quais se destacam a usucapião ordinária (art. 1.242 do 

CC/02); a ordinária pela posse-trabalho (art. 1.242, parágrafo único do 

CC/02); atender (art. 5º, XXIII, CF/88). Assim, perfeitamente aplicáveis à 

hipótese os prazos previstos no arts. 1.238 do CC/02, transcrito supra. 

DOS REQUERIMENTOS E PEDIDOS Diante do exposto, requer-se: a) Sejam 

concedidos ao requerente os Benefícios da Justiça Gratuita, nos termos 

dos artigos 98 e 99, §3° do CPC; b) A Protesta provar o alegado por todos 

os meios de prova em direito admitidos, notadamente prova documental e 

pericial.

 Dá-se à causa o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), para 

fins fiscais.

Descrição do Imóvel Usucapiendo:

Decisão/Despacho:Processo nº. 3848-89.2017.811.0010

Código n°.95197

 VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Usucapião proposta por Francisco Damasceno 

Santos, em face de Navarro da Costa Ferreira, qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, ser possuidor de um imóvel de propriedade do 

requerido há mais de 20 (vinte) anos, identificado como lote 06, quadra 

214, Bairro Santo Antônio, localizado neste município de Jaciara.

Recebo a inicial com sua emenda.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 

1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a 

declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário.

Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

requerente a fim de permitir o exercício do direito constitucional insculpido 

no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso 

ao Poder Judiciário.

Nessa toada:

“Não existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção 

de veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência 

judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. 

(TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de 

Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE 

INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A 

parte que declara não ter condições de arcar com as custas do processo 

e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem 

direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 
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1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir 

o exercício do direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso 

provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 

19/01/10).

Outrossim, o NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.”

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça.

Uma vez que o requerido possui endereço certo, cite-o via Carta 

Registrada, para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal de 

15 (quinze) dias, consignando que, não contestação a ação, será 

declarada revel (art. 344 e 345 do NCPC).

Proceda-se a citação dos confinantes do imóvel usucapiendo, bem como 

de seus cônjuges, devendo o oficial de justiça encarregado das 

diligências percorrer toda a linha de confrontação do imóvel e aí proceder 

a citação de todas as pessoas ali localizadas, mesmo que não constem do 

mandado, para apresentarem resposta, no prazo de quinze dias, com as 

advertências legais.

Intimem-se por via postal, com aviso de recebimento, para que manifestem 

interesse na causa, o Município de localização do imóvel, o Estado de Mato 

Grosso e a União Federal, encaminhando a cada ente cópia da inicial e 

dos documentos que a instruíram.

Cite-se, via edital, terceiros e possíveis interessados, na forma da lei.

Decorrido o prazo do edital e o prazo de resposta, sem que haja 

manifestação das pessoas citadas por edital, certifique-se.

 Nessa hipótese, ante a ausência de manifestação do réu citado por edital 

e a regra legal prevista no artigo 72, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil, hei por bem, desde já, decretar-lhe a revelia e nomear-lhe curador 

especial na pessoa da Dr. Denis Thomaz Rodrigues, Defensor Público 

atuante nesta comarca, que deverá ser intimado quanto a esta decisão e 

para se manifestar no prazo legal, ficando consignado que no exercício do 

múnus público não se aplica o ônus da impugnação específica dos fatos, 

nos termos do Parágrafo Único do artigo 341 do mesmo codex, sendo 

cabível, portanto, defesa genérica, por negativa geral.

Oficie-se o Cartório Distribuidor solicitando-lhe certidão acerca da 

existência de ações possessórias envolvendo as partes do presente 

feito.

 Dê-se ciência pessoal ao Representante do Ministério Público de todos os 

atos do processo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara–MT, 13 de novembro de 2017.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 45114 Nr: 2903-49.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRASMARCOLÍDER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT, MÁRCIA NIEDERLE - OAB:10.458/MT, MICHEL 

KAPPES - OAB:14185/MT, MICHELLE MENDES MAIA MARTELLI - 

OAB:8008/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Eduardo Turra 

Chavarelli - OAB:11.156/MT, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão do feito, conforme 

petitório de fl. 15. Assim, impulsiono os autos intimando a parte autora para 

no prazo de 10 (dez) dias manifestar e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 103372 Nr: 7875-18.2017.811.0010

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE ZAN ROTILI, CÉSAR ROTILI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 7875-18.2017.811.0010

Código: 103372

Requerentes: Cesar Rotili e Cleide Zan Rotili

VISTOS ETC,

Trata-se de pedido de “Alvará Judicial” postulado por César Rotili e Cleide 

Zan Rotili requerendo autorização para proceder o levantamento de 

valores deixados em conta bancária e Previdência Social em nome de seu 

filho, Sr. Eduardo Zan Rotili, falecido em 20.06.2017.

Instruiu a inicial com documentos.

Intimados para emendarem a inicial e trazerem os seus documentos 

pessoais, a decisão foi cumprida à ref. 7.

O Ministério Público manifestou-se favorável ao pleito (ref. 16).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

O presente pedido encontra amparado na Lei nº 6.858/80, que dispõe obre 

pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos 

em vida, nas hipóteses previstas no artigo 1º do Decreto nº 85.845/81, 

mediante alvará, independente de inventário ou arrolamento.

Analisando detidamente os autos, verifico que os requerentes são os 

únicos herdeiros do falecido, conforme os documentos acostados aos 

autos.

Ademais, o Ministério Público se manifestou favorável ao pedido.

Posto isso, considerando a documentação apresentada, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e determino a expedição de Alvará para que 

os requerentes efetuem o levantamento dos valores depositados em 

contas bancárias assim como na Previdência Social do “de cujus” Eduardo 

Zan Rotili, qualificado nos autos.

Expeça-se o competente alvará.

Transitado em julgado e nada mais havendo, arquive-se o feito com as 

devidas anotações e baixas de estilo.

 Sem custas em face da gratuidade da justiça.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 18 de dezembro de 2017.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 33670 Nr: 1229-36.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ JUVENCIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, PONTO CERTO 

UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Tosta Freitas - 

OAB:14041, FABIO DAVANSO DOS SANTOS - OAB:13.979, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 12.208

 Processo: 1229-36.2010.811.0010

Código nº 33670

Exequente: Luiz Juvencio Pereira

 Executados: Banco do Brasil S/A e Ponto Certo Utilidades Domésticas 

LTDA

VISTOS ETC,

Trata-se de Cumprimento de Sentença manejada por Luiz Juvencio Pereira 

em face do Banco do Brasil S/A e Ponto Certo Utilidades Domésticas 

LTDA, nos termos do art. 523 e seguintes do CPC.

Realizada a penhora online, esta restou frutífera no valor integral da dívida 

(fls. 285/290).

Conforme certidão de fl. 299, as partes não apresentaram manifestação.

Alvará de levantamento expedido à fl. 301.

 É relato necessário.

Decido.
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Pois bem, analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral 

dos valores devidos ao exequente, conforme se extrai da fl. 301.

Nesse sentido, preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – a obrigação for satisfeita:”

 “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos dos art. 924, inciso II, e 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

comarca para às providências necessárias.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 19 de dezembro de 2017.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 107844 Nr: 72-47.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO DAYWYD DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GERALDINO - 

OAB:9056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência em caráter provisório (art. 294 

do CPC) para o fim específico de determinar à demandada que providencie 

a exclusão do nome do requerente do rol de inadimplentes do SPC, 

SERASA e SCPC, referente ao débito mencionado na inicial, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).Cite-se a parte 

requerida, por meio de Carta por A.R, para, com fundamento no art. 334 do 

NCPC, comparecer à audiência conciliatória, a ser realizada no CEJUSC 

desta comarca, ou, caso também não tenha interesse na tentativa de 

autocomposição, apresentar pedido de cancelamento da referida 

audiência, com, no mínimo 10 (dez) dias de antecedência (art. 334, § 5º 

NCPC) e apresentarem suas contestações, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de ser-lhes decretada a revelia (art. 344 NCPC).Outrossim, em 

atenção ao princípio da ampla defesa e levando-se em consideração a 

verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, bem como a 

vulnerabilidade do requerente/consumidor que não detém o mesmo grau 

de informação, inclusive técnica, da requerida/fornecedora, com 

fundamento no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor e art. 

373, § 1º, do CPC, DECRETO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

incumbindo à requerida o ônus de comprovar a origem da dívida 

negativada em nome do requerente, haja vista, especialmente, a total 

impossibilidade da postulante fazer prova de fato negativo.Oficie-se ao 

SPC, SERASA e SCPC de todo o teor desta decisão, devendo ainda 

encaminhar a este Juízo resposta acerca do efetivo cumprimento no prazo 

d e  1 5  ( q u i n z e )  d i a s . E x p e ç a - s e  o  n e c e s s á r i o . 

Intime-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 11 de janeiro de 2018.Laura Dorilêo 

Cândido.Juiza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 74805 Nr: 400-45.2016.811.0010

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME 

"TELEXFREE INC"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

510,92 (quinhentos e dez reais e noventa e dois centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 16. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 379,60 (trezentos e setenta e nove reais e 

sessenta centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 131,32 

(cento e trinta e um reais e trinta e dois centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIA ON LINE – SEGUNDA INSTÂNCIA” Clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

no valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai 

gerar um boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral da Comarca de Jaciara aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 95551 Nr: 4004-77.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. 

do Vale do São Lourenço - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 Ante o exposto, mantenho inalterada a decisão de ref. 31 e, via de 

consequência, designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 

23/01/2018, às 14h00min.Noutra banda, defiro a colheita das oitivas das 

testemunhas arroladas pelos autores e pelo banco réu às refs. 43 e 47.As 

partes deverão promover o comparecimento das testemunhas à audiência, 

independente de intimação, nos termos do art. 455, do Código de Processo 

Civil.Expeça-se o necessário com a urgência que o caso 

requer.Cumpra-se.Jaciara-MT, 15 de janeiro de 2018. Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97001 Nr: 4667-26.2017.811.0010

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. 

do Vale do São Lourenço - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19483/MT, FLAVIANY 

RIBEIRO GARCIA ALMEIDA - OAB:12889MT, HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16.285/MT

 Processo nº. 4667-26.2017.811.0010

Código 97001

Requerente: Pedro da Silva

Requerido: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assoc. Vale do 

Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado

VISTOS ETC,

 Decisão no feito em apenso, autos de nº 4004-77.2017.811.0010, Código 

95551.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 15 de janeiro de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 107837 Nr: 68-10.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO DAYWYD DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS RENNER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GERALDINO - 

OAB:9056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência em caráter provisório (art. 296 

do CPC) para o fim específico de determinar à demandada que providencie 

a exclusão do nome do requerente do rol de inadimplentes do SPC, 

SERASA e SCPC, referente ao débito mencionado na inicial, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).Cite-se a parte 

requerida, por meio de Carta por A.R, para, com fundamento no art. 334 do 

NCPC, comparecer à audiência conciliatória, a ser realizada no CEJUSC 

desta comarca, ou, caso também não tenha interesse na tentativa de 

autocomposição, apresentar pedido de cancelamento da referida 

audiência, com, no mínimo 10 (dez) dias de antecedência (art. 334, § 5º 

NCPC) e apresentarem suas contestações, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de ser-lhes decretada a revelia (art. 344 NCPC).Outrossim, em 

atenção ao princípio da ampla defesa e levando-se em consideração a 

verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, bem como a 

vulnerabilidade do requerente/consumidor que não detém o mesmo grau 

de informação, inclusive técnica, da requerida/fornecedora, com 

fundamento no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor e art. 

373, § 1º, do CPC, DECRETO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

incumbindo à requerida o ônus de comprovar a origem da dívida 

negativada em nome do requerente, haja vista, especialmente, a total 

impossibilidade da postulante fazer prova de fato negativo.Oficie-se ao 

SPC, SERASA e SCPC de todo o teor desta decisão, devendo ainda 

encaminhar a este Juízo resposta acerca do efetivo cumprimento no prazo 

d e  1 5  ( q u i n z e )  d i a s . E x p e ç a - s e  o  n e c e s s á r i o . 

Intime-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 11 de janeiro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 91250 Nr: 5319-98.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSL, SBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17793, Rafael Santos de Oliveira - OAB:14.885 - MT

 Certifico e dou fé que, impulsiono os presentes autos para proceder a 

intimação da advogada da requerente via DJE, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da petição de ref. 34.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 73147 Nr: 12878-22.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS DE SOUZA, VANDERLEY 

RAMOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846/MT

 Vistos em correição.

Dê-se vistas dos autos a defesa do acusado para apresentar suas 

alegações finais.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89558 Nr: 1154-50.2017.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN COELHO PRADO, ELENILZA DE 

JESUS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Certifico e dou fé que, o Ministério Público apresentou alegações finais 

conforme juntada na ref.115.

 Diante do exposto, em cumprimento ao item 7.35.11.1 da CNGC, abro 

vistas dos autos ao Defensor do acusado para as alegações finais no 

prazo legal.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 19 de dezembro de 2017.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97621 Nr: 4958-26.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR ALVES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5.135/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Certifico e dou fé que, o Ministério Público apresentou alegações finais 

conforme juntada na ref. 102.

 Diante do exposto, em cumprimento ao item 7.35.11.1 da CNGC, abro 

vistas dos autos ao Defensor do acusado para as alegações finais no 

prazo legal.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 19 de dezembro de 2017.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101968 Nr: 7031-68.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walney Benedito da Silva Costa, IUEIDI 

CARVALHO COSTA, LUCAS MARADONA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, Levi Moroz - OAB:6.402-A - MT, SAULO VINICIUS DE 

MORAES - OAB:19046/O

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Certifico e dou fé que, o Ministério Público apresentou alegações finais 

conforme juntada na ref. 73.

 Diante do exposto, em cumprimento ao item 7.35.11.1 da CNGC, abro 

vistas dos autos ao Defensor do acusado para as alegações finais no 

prazo legal.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 7 de janeiro de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 102300 Nr: 7204-92.2017.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ CONCEIÇÃO DE SOUZA, PABLO 

HENRIQUE ZANADI, ALEX SANDRO CORREA FRANCISCO, MARLON 

MATHEUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, defensor - OAB:

 Vistos.

De início, tendo em vista as informações apresentadas na Certidão juntada 

aos autos (Ref. 36), nos termos do artigo 80 do Código de Processo Penal, 

determino o desmembramento do processo em relação ao acusado 

MARLON MATHEUS DA SILVA.

Outrossim, analisando detidamente os autos, mormente os documentos 

que instruem a denúncia e a defesa preliminar, entendo que não restam 
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configuradas, neste momento, as hipóteses de absolvição sumária 

previstas pelo artigo 397 do Código de Processo Penal, em sua nova 

redação decorrente das alterações trazidas pela Lei nº. 11.719/2008.

Entendo que se faz mister a colheita da prova testemunhal, aqui 

compreendendo mormente o rol apresentado na denúncia, bem como 

eventuais testemunhas de defesa, a fim de verificar se houve a prática do 

delito mencionado ou mesmo afastar as imputações feitas aos 

denunciados, pois tais provas, aliadas às provas documentais juntadas 

aos autos permitirão inclusive a análise segura de eventual causa 

excludente de ilicitude, o que não se verifica de plano neste momento.

Isto posto, não vislumbrando com segurança nenhuma das hipóteses 

contidas no dispositivo legal retro mencionado, deixo de absolver 

sumariamente os acusados e recebo a denúncia oferecida pelo Ministério 

Público.

 Por conseguinte, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

28/02/2018, às 14h30min.

Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e ofícios 

pertinentes.

Requisitem-se os réus para comparecerem à audiência designada.

Intimem-se.

Notifique-se o representante do Ministério Público e Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000229-71.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 11207885 e seguintes

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000850-34.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA OLIVEIRA NETO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 11084433 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020014-31.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA GONCALVES QUIRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do 

depósito de id n. 11211579.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010259-46.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR PINHEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

8010259-46.2016.8.11.0010 REQUERENTE: CARLOS CESAR PINHEIRO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos. Tendo em vista a penhora positiva 

realizada nos autos, intimem-se as partes para no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar quanto à penhora realizada, requerendo o que entender 

de direito. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000673-70.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ BERNARDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOVEIS S/A (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 11211142 

foram interpostos no prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte embargada para no 

prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos de declaração de id 

n. 11211142.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-63.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NUNES DE PAULA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PARMIGIANI OAB - MT0019762A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 11213393.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001178-61.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB: MT0019194A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 08/03/2018 Hora: 08:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 
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e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-25.2011.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEI CONCEICAO DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

8010026-25.2011.8.11.0010 REQUERENTE: CHIRLEI CONCEICAO DA 

SILVA - ME REQUERIDO: LUIZ CARLOS SOARES Vistos. Intime-se a parte 

reclamante para no prazo de 10 dias, manifestar quanto penhora 

infrutífera realizada, sob pena de extinção processual. Tomem-se as 

demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000601-83.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERNIANIA RAMOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000601-83.2017.811.0010 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência. 

Por tal motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade 

de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. No presente caso, postula o autor indenização por 

danos morais por ter seu nome incluído nos cadastros de maus 

pagadores, informando desconhecer o débito que deu origem a 

negativação. O requerido por sua vez afirma que a restrição do nome da 

postulante se deu em exercício regular de direito, e não houve pagamento 

das faturas dos meses de abril a junho de 2016. Entendo que razão 

assiste ao requerido. A parte autora não cumpriu seu ônus probatório, 

pois apesar de reconhecer o contrato, limita-se a dizer que este não 

corresponde ao indicado no comprovante de negativação, todavia não 

apresentou os comprovantes das faturas que o requerido indica estarem 

inadimplidas. Assim, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente 

com seu ônus probatório, mesmo frente às argumentações da inexistência 

de relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela 

existência da relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na 

inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja 

vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do 

Código Civil, diante da existência do débito. Via de consequência, 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

da pleiteada indenização por danos morais por parte do Reclamante. Ante 

o exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, julgando o 

processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC. 

Jaciara/MT, 06 de dezembro de 2017. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000511-75.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELLA LINGERIE PRAIA E FITNESS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ROSA BICALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000511-75.2017.8.11.0010 REQUERENTE: ELLA LINGERIE PRAIA E 

FITNESS LTDA - ME REQUERIDO: SERGIO ROSA BICALHO Vistos. 

Intime-se a parte reclamante para no prazo de 10 dias, manifestar quanto 

penhora infrutífera realizada, sob pena de extinção processual. Tomem-se 

as demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-33.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO CANUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO n° 1000669-33.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da lei 

9099/95. No mérito, verifico que o deslinde da controvérsia não carece de 

dilação probatória, por tratar-se unicamente de matéria de direito. Assim, 

atento aos princípios da brevidade e economia processual, passo a 

analisar o pedido. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações 

de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser do 

reclamado. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência do consumidor, não só no plano econômico, mas também 

jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está o 

consumidor impossibilitado de comprovar seu direito por ausência de 

dados. Podemos concluir então que a efetiva proteção ao consumidor 

encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em última 

análise, busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de 

instrumentos que se lhes permitam litigar em condições de igualdades 

pelos seus direitos. É justamente por visar a garantia do princípio 

constitucional da isonomia que se impõe seja a inversão do ônus da prova 

analisada cautelosamente pelo magistrado, de modo a não correr o risco 

de tornar a parte contrária vulnerável, fazendo com que mencionado 

princípio não atinja a sua finalidade de equilibrar a relação processual. No 

presente caso, indevida a negativação do nome do autor ao passo que a 

reclamada não logrou êxito em comprovar as suas alegações, pois não 

juntou aos autos nenhuma prova a fim de demonstrar a legitimidade do 

débito. O "relatório de chamadas originadas/recebidas completadas" 

juntadas aos autos não comprovam a contratação dos serviços pela parte 

autora, pois são documentos de produção unilateral da ré. O fato de ter a 

parte reclamada negativado indevidamente o nome da parte autora junto 

ao banco de dados do órgão de restrição de crédito (SPC/SERASA), já é 

suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o entendimento jurisprudencial 

dominante: RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexistência 

de débito com pedido de indenização por danos morais – Vitima que não 

contratou com a ré – Inserção indevida de dados do consumidor no rol de 

inadimplentes - Danos morais "in re ipsa" decorrentes da negativação – 

Quantum indenizatório – Fixação em R$ 8.500,00 – Valor adequado que 

não comporta redução ou majoração - Recursos desprovidos.(TJ-SP - 

APL: 10050708420148260100 SP 1005070-84.2014.8.26.0100, Relator: 

Miguel Brandi, Data de Julgamento: 28/05/2015, 7ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 28/05/2015) Inclusive, o STJ já consolidou o 

entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada 
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configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria 

existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761). 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela demandada, resta estabelecido o dever de indenizar 

por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. 

Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para a fixação do 

quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um valor justo de 

modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na 

indenização por danos morais deve atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a que não haja 

enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que 

não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, 

preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano moral, 

deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). PELO EXPOSTO, opino pela procedência do 

pedido inicial, para fins de CONDENAR a Reclamada a pagar ao autor a 

quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais, acrescidos 

de juros legais de 1% a.m. (um por cento ao mês) devidos desde o evento 

danoso e correção monetária pelo INPC a partir do presente decisum, bem 

como para declarar inexistente o débito indicado na inicial, e determinar a 

retirada definitiva do nome do autor dos órgãos restritivos de crédito, no 

prazo de 05 (cinco) dias a contar da intimação da sentença, sob pena de 

multa que desde já arbitro em R$1000,00. Jaciara/MT, 06 de dezembro de 

2.017. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020058-50.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LOTERICA 13 PONTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM MATTIONI OAB - MT0006678S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON DE SOUZA PINHEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

8020058-50.2015.8.11.0010 REQUERENTE: LOTERICA 13 PONTOS LTDA - 

ME REQUERIDO: VILSON DE SOUZA PINHEIRO Vistos. Intime-se a parte 

reclamante para no prazo de 10 dias, manifestar quanto penhora 

infrutífera realizada, sob pena de extinção processual. Tomem-se as 

demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010452-95.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA RIBEIRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CECATO VERA TREINAMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA OAB - MT16323 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

8010452-95.2015.8.11.0010 REQUERENTE: KENIA RIBEIRO GOMES 

REQUERIDO: CECATO VERA TREINAMENTOS LTDA - ME Vistos. Intime-se 

a parte reclamante para no prazo de 10 dias, manifestar quanto penhora 

infrutífera realizada, sob pena de extinção processual. Tomem-se as 

demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010193-03.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VENANCIO ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOP. TRANSP. ROD. DE PASSAGEIROS E CARGAS E PRESTADORES 

SERVICOS COM MAQ. E IMPL. AGR. DO VALE DO SAO LOURENCO - 

COOPERTRANSVALE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

8010193-03.2015.8.11.0010 EXEQUENTE: AGNALDO VENANCIO ROCHA 

EXECUTADO: COOP. TRANSP. ROD. DE PASSAGEIROS E CARGAS E 

PRESTADORES SERVICOS COM MAQ. E IMPL. AGR. DO VALE DO SAO 

LOURENCO - COOPERTRANSVALE Vistos. Intime-se a parte reclamante 

para no prazo de 10 dias, manifestar quanto penhora infrutífera realizada, 

sob pena de extinção processual. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-86.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THENNER HENRIQUE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LILIANE RACCOLT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000174-86.2017.8.11.0010 REQUERENTE: THENNER HENRIQUE RIBEIRO 

REQUERIDO: MARIA LILIANE RACCOLT Vistos. Tendo em vista a penhora 

positiva realizada nos autos, intimem-se as partes para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar quanto à penhora realizada, requerendo o que 

entender de direito. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000233-74.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO VIEIRA FERNANDES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Bradesco S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte Promovida para no prazo de 15 dias pagar o débito 

remanescente.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000013-13.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDES MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CITY LAR - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOVEIS S/A (REQUERIDO)

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP0123514A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte Promovida para no prazo de 15 dias pagar o débito 

remanescente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-69.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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RHONAN COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Patrícia Gomes Araújo OAB - GO26309 (ADVOGADO)

 

Processo n. 1000395-69.2017.811.0010 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da lei 9099/95. Em 

sua defesa, a requerida alega que a negativação se refere faturas não 

pagas, dos meses de abril a julho de 2013, contrato este que foi 

cancelado por inadimplência. Todavia, verifico que a ré não comprovou a 

contratação de seus serviços, e por conseguinte, não logrou êxito em 

demonstrar a existência do débito negativado. As telas anexadas na 

contestação, bem como os documentos denominados "demonstrativo de 

prestação de serviços" não comprovam nenhuma relação jurídica entre as 

partes, porquanto são documentos de produção unilateral da ré, sendo 

imprestáveis para comprovação da contratação de seus serviços. Assim, 

tenho que a parte Reclamada encaminhou indevidamente os dados 

pessoais da parte Reclamante junto ao órgão de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA), cometendo ilícito civil. O fato de ter a parte reclamada 

negativado indevidamente o nome da parte autora junto ao banco de 

dados do órgão de restrição de crédito (SPC/SERASA), já é suficiente 

para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa jurisprudência que 

o dano moral não depende de prova, bastando comprovação do fato que o 

causou, mesmo porque, o dano moral apenas é presumido, uma vez que é 

impossível adentrar na subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua 

mágoa. Inclusive, o STJ já consolidou o entendimento de que "a própria 

inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados 

são presumidos" (Ag 1.379.761). Nesse caso, em que provável a aflição 

da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. ISTO POSTO, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos, 

para fins de condenar a Reclamada a pagar a parte autora a quantia de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, acrescidos de juros 

legais de 1% a.m. (um por cento ao mês) devidos desde a evento danoso 

e correção monetária pelo INPC (Índice Nacional de Preços do Consumidor) 

a partir do presente decisum, bem como para declarar inexistente o débito 

questionado nos presentes autos, e determinar a retirada definitiva do 

nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de multa que desde já arbitro em R$1000,00. Jaciara, 06 de 

dezembro de 2017. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010335-07.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO SCHUSTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME (REQUERIDO)

JOSIMAR ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI SILVA DE CAMPOS PAVONI OAB - MS9547 (ADVOGADO)

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS OAB - MS0007498A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000070-94.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO)

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT0010130A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 11218853 

foram interpostos no prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte embargada para no 

prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos de declaração de id 

n. 11218853.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-88.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE CHAGAS LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MENDES DA SILVA OAB - MT21687/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

 

Processo 1000439-88.2017.811.0010 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do caput do art. 38, da Lei n. 9099/95. A 

matéria em questão é eminentemente de direito, comportando julgamento 

antecipado. Destarte, é plenamente incidente o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, merecendo o processo julgamento no estado em que se 

encontra. Deve incidir sobre os contratos bancários os dispositivos do 

Código de Defesa do Consumidor. O parágrafo 2º do artigo 3º do 

mencionado diploma legal dispõe que será considerado como serviço 

“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e 

securitárias...”. O banco é um fornecedor, cujo produto é o dinheiro ou 

crédito, o consumidor é aquele que contrata a utilização do capital. A 

questão de ser ou não destinatário final, na concepção do artigo 2º do 

Código do Consumidor, perde o sentido quando aplicada a norma do artigo 

29 desse diploma legal, que equipara aos consumidores todas as pessoas 

expostas a práticas comerciais, assim, podem ser revisadas as cláusulas 

abusivas. Os princípios da autonomia da vontade e da liberdade de 

contratar são atenuados frente à possibilidade de revisar-se as cláusulas 

abusivas e ilegais. O princípio da relatividade do contrato possibilita ao 

Poder Judiciário o restabelecimento da paridade entre direitos e 

obrigações assumidas pelas partes, equilibrando-os, de modo a não 

onerar de forma excessiva nenhum dos contratantes e, adequando as 

cláusulas do pacto. Gize-se, que incidência do Código de Defesa do 

Consumidor sobre os contratos bancários restou pacificada pela 

jurisprudência na Súmula 297 do STJ. Porém, de se salientar que o 

reconhecimento da incidência do retro citado diploma legal no contrato em 

análise leva a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais, desde 

que verificada a abusividade e, mediante pedido expresso da parte 

interessada, na medida em que, a jurisprudência do STJ (Súmula nº 381), 

expressamente afastou o reconhecimento de oficio de abusividade de 

cláusulas contratuais. No caso, verifico que a autora reconhece ser 

devedora de R$1.219,17 referente a fatura do mês de janeiro de 2017, a 

qual foi paga parcialmente. A meu sentir, não é minimamente razoável 

supor que esta dívida em maio do mesmo ano já totalizasse R$ 5.586.17 

(cinco mil, quinhentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos), 

fazendo-se necessário verificar se de fato estão sendo aplicados os 

juros previstos em contrato. No caso dos autos, porém, verifico que a 

reclamada não juntou aos autos o cartão de credito, ônus que lhe 

incumbia, motivo pelo qual não comprovou que os juros cobrados 

correspondem foram pactuados no momento da contratação, respeitadas 

as exigências legais, e se havia previsão expressa de capitalização 

mensal dos juros. Neste sentido: AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS -JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITADOS À TAXA MÉDIA 
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DE MERCADO, ACASO SUPERIORES - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS 

JUROS - POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DESDE QUE EXPRESSAMENTE 

PACTUADA E FIRMADA APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

1.963-17/2000 - CONTRATO NÃO JUNTADO PELO BANCO REQUERIDO 

-IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR A EXPRESSA CONTRATAÇÃO - 

INCIDÊNCIA ANUAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - SUBSTITUÍDA PELO 

IGPM - RECURSO ESPECIAL - ART. 543-C, § 7º, II, DO CPC - JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO - ACÓRDÃO MANTIDO.” (TJ-MS - APL: 

00625524720078120001 MS 0062552-47.2007.8.12.0001, Relator: Des. 

Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 29/07/2014, 4ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2014) APELAÇÃO CÍVEL. 

RECURSO ESPECIAL BAIXADO PARA FINS DO INCISO II,DO § 7º DO 

ARTIGO 543-C, DO CPC. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO INEXISTENTE 

NOS AUTOS - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - AFASTADA. 

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - NÃO EXERCIDO, CONFORME ENTENDIMENTO 

NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO DO BANCO - IMPROVIDO. É 

permitida a capitalização dos juros remuneratórios em periodicidade 

inferior a um ano, nos contratos celebrados após 31.7.2000, desde que 

expressamente pactuado, ou superior ao duodécuplo. Inexistente nos 

autos o contrato, mantém-se a capitalização anual. (TJ-MS - APL: 

00124635120068120002 MS 0012463-51.2006.8.12.0002, Relator: Juiz 

Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 14/10/2014, 4ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2014) Não sendo possível 

verificar os percentuais contratados e a existência de previsão de 

capitalização mensal de juros, pela não juntada do contrato, devem os 

juros remuneratórios serem limitados à taxa média de mercado, bem como 

ser afastada a capitalização mensal de juros. O requerido afirma que o 

juro contratado é de 17,30% (dezessete vírgula trinta por cento) ao mês, o 

que corresponde à média de mercado. Verifico que lhe assiste razão 

porquanto em janeiro de 2017 a taxa média de juros alcançou o patamar 

de 497,50% a. a., conforme consulta efetuada junto ao sítio eletrônico do 

B a n c o  C e n t r a l  d o  B r a s i l  n o  l i n k 

ht tps: / /www3.bcb.gov.br/sgspub/ local izarser ies/ local izarSer ies.do?

method=prepararTelaLocalizarSeries (Taxa média de juros das operações 

de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Cartão de crédito 

rotativo). Quanto ao pedido de dano moral, entendo que o dano moral 

passível de ser indenizado é aquele que surge em decorrência de uma 

conduta ilícita, que venha a causar sentimento negativo em qualquer 

pessoa de comportamento e senso comuns, como vexame, 

constrangimento, humilhação, dor, etc. Assim, a meu ver, a situação 

descrita nos autos não é hábil a ensejar reparação por danos morais, já 

que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi legítima em face da 

inadimplência da autora. Em assim sendo, opino pela procedência parcial 

dos pedidos, para fins de afastar a capitalização mensal de juros, e 

reconhecer a existência de débito no valor de R$1.219,17 (um mil, 

duzentos e dezenove reais e dezessete centavos), os quais devem ser 

acrescidos de juros simples de 17,30% (dezessete vírgula trinta por 

cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde a data do 

vencimento da dívida. Jaciara, 07 de dezembro de 2017. ISABEL 

FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-04.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DUTRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo nº 1000097-77.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Relatório dispensado. Tratam-se de embargos declaratórios opostos pela 

requerida, a qual alega que a sentença deixou de fundamentar a 

existência do dano moral, o qual não pode ser presumido, bem como 

efetua a juntada de áudio afirmando tratar-se de prova da contração do 

serviço pelo autor. Primeiramente cumpre ressaltar que para o cabimento 

dos embargos de declaração, imprescindível a presença de uma das 

causas descritas no art. 1022, do CPC. Somente nesses casos é cabível a 

modificação do julgado, tendo em vista o caráter integrativo da decisão 

que julga os embargos. No presente caso, não vislumbro o vício da 

omissão indicado pela embargante, uma vez que, ao passo que a 

sentença fundamentou a existência do dano, demonstrando tratar-se de 

dano in re ipsa, o qual dispensa a apresentação de provas que 

demonstrem a ofensa moral da pessoa pois o próprio fato já configura o 

dano, sendo este o entendimento já consolidado no âmbito do STJ, 

conforme AG 1.379.761. Por outro lado, a embargante, em sede de razões 

recursais, junta aos autos áudio na tentativa de comprovar a origem do 

débito. Contudo, mencionada prova é anterior à data de apresentação da 

defesa, não tendo a embargante nem mesmo indicado algum motivo que 

possa tê-la impedido de juntar o áudio com a contestação. Assim, por não 

se tratar documento novo, no conceito do artigo 435, do CPC, não é 

possível a sua juntada na fase recursal, por força da preclusão. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO – responsabilidade civil – inscrição EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES – juntada de documento em fase recursal 

– impossibilidade – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – 

PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA – DANO 

MORAL AFASTADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 220090229713/2012, Turma 

Recursal Única, Julgado em 01/03/2012, Publicado no DJE 01/03/2012) 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO 

– DPVAT – REVELIA - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA – 

PROVA ACOSTADA EM FASE RECURSAL QUE NÃO PODE SER 

CONHECIDA, VEZ QUE NÃO SE TRATA DE DOCUMENTO NOVO - 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

120100039880/2012, Turma Recursal Única, Julgado em 07/02/2012, 

Publicado no DJE 07/02/2012) Por fim, ressalto que a atribuição de efeitos 

modificativos aos embargos declaratórios é possível apenas em situações 

excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a 

alteração da decisão surja como consequência lógica e necessária. Em 

assim sendo, opino pelo não acolhimento dos embargos declaratórios. 

Jaciara, 06 de dezembro de 2.017. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-12.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAEL SANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Processo n. 1000263-12.2017.811.0010 Vistos. Tratam-se de embargos 

de declaração opostos pela parte autora, a qual afirma que a sentença foi 

omissa ao deixar de apreciar o pedido contraposto. A parte embargada 

manifestou-se pela rejeição dos embargos. Verifico que de fato a 

sentença foi omissa neste item, motivo pelo qual passo a apreciá-lo. A 

sentença julgou improcedente o pedido formulado pelo autor por ausência 

de provas, haja vista que não houve comprovação de erro no momento da 

leitura do medidor ou na aferição do consumo, bem como porque nos 

meses seguintes o consumo seguiu acima da média. Por consequência, 

entendo ser devida a mencionada fatura, motivo pelo qual o pedido 

contraposto deve ser julgado procedente. Diante disso, opino pelo 

acolhimento dos embargos declaratórios, ante a omissão do julgado, para 

fins de condenar a parte autora ao pagamento da fatura no valor de 

R$758,99 (setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove 

centavos), devidamente acrescidos de juros de 1% ao mês devidos desde 

a citação e correção monetária pelo INPC a contar do vencimento da 

dívida. Jaciara, 07 de dezembro de 2017. ISABEL FERREIRA BARCELO 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 
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forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-55.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO)

 

Processo 1000480-55.2017.811.0010 Vistos. Tratam-se de embargos 

declaratórios opostos pela requerida, a qual alega que a sentença foi 

omissa pois há nos autos comprovação da postagem da notificação do 

autor. No entanto, não vislumbro a presença do vício da omissão na 

sentença prolatada. A omissão que serve de supedâneo para a 

procedência dos embargos de declaração deve ser de ponto em relação 

ao qual o juiz deva se pronunciar e não se pronuncia, isto é, quando o juiz 

deixa de apreciar questão trazida à baila pelas partes. Analisando os 

embargos, verifica-se que a requerida não aponta nenhuma omissão, 

objetivando tão somente a modificação do julgado afirmando que ao 

contrário do entendimento exarado na sentença há informação do CEP do 

executado no comprovante de postagem. Ainda que se considere que a 

sentença laborou sucintamente e sem reproduzir trechos de doutrina e de 

julgados, esta deu as razões de seu convencimento e não há omissão a 

ser suprida. Vale ressaltar que o simples julgamento contrário à pretensão 

da parte não configura omissão, pois o julgador é livre para adotar os 

fundamentos adequados à demonstração de seu convencimento. Somente 

a via recursal serve ao desiderato pretendido pelo embargante, haja vista 

ser inadequada a via dos embargos de declaração para alteração do 

julgado, uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu 

cabimento prevista no art. 1022 do CPC. Ausentes as hipóteses que os 

sustentem, somente por meio de recurso poderia ser provido o 

inconformismo, por força do princípio descrito no art. 494 do CPC. Em 

assim sendo, opino pelo não acolhimento dos embargos declaratórios, 

mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. Jaciara, 06 de 

dezembro de 2.017. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000229-71.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000229-71.2016.8.11.0010 REQUERENTE: JESSICA OLIVEIRA SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. JESSICA OLIVEIRA 

SANTOS, devidamente qualificado nos autos, ajuizou a presente 

Reclamação em desfavor da BANCO BRADESCO S.A, devidamente 

qualificado no feito, sendo que, através do petitório colacionado nos 

autos, noticia-se o pagamento do débito, autorizando-se, desse modo, a 

extinção da presente demanda judicial. P O S T O I S T O, e por tudo mais 

que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o inc. II do art.924 do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, autorizando que a parte reclamante proceda 

ao levantamento dos valores depositados nos autos, mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. Expeça-se o necessário. Após, 

ao arquivo, com as anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-38.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI CANUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000604-38.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA 

VISTOS. Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da lei 

9099/95. Trata-se de Reclamação Cível proposta pela autora objetivando a 

declaração de inexistência de débito e a condenação do requerido ao 

pagamento de danos. Temos por regra, que nos litígios envolvendo 

relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a 

ser do reclamado. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência do consumidor, não só no plano econômico, mas também 

jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está o 

consumidor impossibilitado de comprovar seu direito por ausência de 

dados. Podemos concluir então que a efetiva proteção ao consumidor 

encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em última 

análise, busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de 

instrumentos que se lhes permitam litigar em condições de igualdades 

pelos seus direitos. Deste modo, incumbe à reclamada provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. No caso em 

comento, a Reclamada defende a existência do débito afirmando que ele 

refere-se a contrato de prestação de serviço de telefonia móvel dos 

terminais (66)99918-7871 e (66)99952-4609, dos quais a autora deixou de 

pagar as faturas dos meses de março a junho de 2014, juntando aos 

autos contrato devidamente assinado, relatório de chamadas 

originadas/recebidas bem como as respectivas faturas. Ressalte-se que 

apesar da autora ter apresentado impugnação, limitou-se a dizer que o 

contrato juntado aos autos nada tem a ver com o débito negativado, porém 

não questionou a assinatura aposta no contrato e nem mesmo comprovou 

o pagamento dos débitos indicados pela ré como devidos. Assim, entendo 

que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, 

mesmo frente às argumentações de inexistência do débito por parte da 

Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito. Via de consequência, inexistindo ato ilícito por parte 

da Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte do Reclamante. Em assim sendo, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC. 

Jaciara, 08 de dezembro de 2017. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000892-83.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES LIMA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 11107658 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-91.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CESAR FERREIRA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

PROCESSO 1000109-91.2017.2017.811.0010 PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Para o cabimento dos embargos de declaração, imprescindível a 

presença de uma das causas descritas no art. 1022, do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. O embargante requer o 

reconhecimento de omissão na sentença afirmando que esta não analisou 

os argumentos da defesa de que sendo o débito legítimo, legítima seria a 

suspensão do fornecimento de energia. No entanto, não vislumbro a 

presença do vício de omissão, ao passo que a demanda se limita ao pleito 

de indenização face a ausência de notificação do corte, procedimento 

este que é obrigatório. Em que pese ser direito do embargante discordar 

do mencionado posicionamento, por certo não escolheu o instrumento 

processual adequado para questionar a aplicação deste entendimento Os 

embargos de declaração não se destinam a modificar posicionamentos, 

mas somente para sanar as irregularidades expressas no artigo 1022 do 

CPC. Em assim sendo, entendo que o pedido do embargante não se 

encontra em nenhuma das hipóteses autorizadoras da utilização dos 

embargos de declaração, motivo pelo qual verifico ser inadequada a via 

dos embargos de declaração para alteração da decisão. ANTE O 

EXPOSTO, opino pelo não acolhimento dos embargos de declaração. 

Jaciara/MT, 07 de dezembro de 2016. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000369-71.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO)

 

Processo n. 1000369-71.2017.811.0010 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da lei 9099/95. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência. 

Por tal motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade 

de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. No presente caso, postula o autor indenização por 

danos morais por ter sido inserido pela Requerida no Cadastro de 

Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), afirmando que tais cheques, de 

números 65 e 67 foram compensados e não corresponde aos valores 

mencionados na inscrição que reputa ser indevida. O requerido por sua 

vez afirma que a restrição se refere a cheques distintos dos mencionados 

pelo autor, pois a inscrição foi realizada em virtude dos cheques de 

números 655 e 678, os quais foram devolvidos pelo motivo 12, e que o 

cheque de n. 655 já havia sido excluído antes da propositura da presente 

ação em função da prescrição. Entendo que razão assiste ao requerido. O 

extrato bancário apresentado demonstra de forma cabal que houve a 

tentativa de compensação e devolução dos cheques, por duas vezes, o 

que automaticamente gera a inclusão dos dados do autor no CCF. O 

comprovante da inscrição apresentado pelo autor, por sua vez, não foi 

emitido por nenhum órgão oficial, e ao que tudo indica, mostrou apenas os 

dois primeiros algarismos dos números dos cheques, omitindo o último, o 

que justifica a divergência das informações. No mais, poderia o autor na 

impugnação trazer cópia de seu extrato bancário para contrapor ao 

apresentado pelo réu, e, mantendo-se inerte, presume-se que os 

documentos apresentados pelo réu são verdadeiros e correspondem à 

realidade. Via de consequência, inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte do Reclamante. Ante o exposto, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, julgando o processo com resolução 

do mérito nos termos do art. 487, I do CPC. Jaciara/MT, 06 de dezembro de 

2017. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-33.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR METZKER NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 11245045e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000543-80.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TOCHIAKI KOYAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEGAR MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO)

 

Processo n. 8010520-45.2015.811.0010 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Tratam-se de embargos à execução opostos pelo executado, os quais 

alegam em síntese que o descumprimento do acordo se deu única e 

exclusivamente por parte do embargado que deixou de apresentar a 

ordem de pagamento na data convencionada. Intimado, a parte autora 

apresentou impugnação conforme ID 9770778. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte embargante não garantiu o juízo da execução 

através da penhora, que é requisito essencial para o recebimento dos 

Embargos à Execução, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. 

Consoante, dispõe o § 1º do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os Embargos à 

Execução podem ser opostos pelo executado, mediante a garantia do juízo 

por meio da penhora. Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, 

no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no 

Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 

1º Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência 

de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito 

ou verbalmente. A este respeito foi editado o Enunciado 117 do Fonaje, 

segundo o qual “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para 

apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial 

perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES).” Considerando que 

a garantia do juízo é condição indispensável ao recebimento dos 

embargos, e no caso dos autos não foi realizada penhora e nem houve 

depósito por parte da embargante do valor do débito para garantia do 

juízo, entendo que a extinção dos mesmos sem impõe por ausência das 
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condições de procedibilidade. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE 

PENHORA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO 

INDISPENSÁVEL AO RECEBIMENTO. ART. 53, § 1º DA LEI N. 9.099/95. 

ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE. Recorre a parte embargante que se 

insurge contra sentença que julgou improcedente os embargos à 

execução opostos, em razão da ausência de garantia do juízo. Em suas 

razões recursais sustenta que o embargante é pessoa sem instrução, não 

alfabetizado, e que não foi devidamente cientificado da necessidade de 

garantia do juízo. A alegação de ausência de informação não se coaduna 

com a prova produzida nos autos, sobretudo, considerando-se os termos 

do mandado de citação e penhora (fl. 07) e a certidão do oficial de justiça 

de fl. 04 verso, onde restou consignado que a penhora não foi realizada 

em razão da inexistência de bens. Consoante dispõe o § 1º do artigo 53 

da Lei n. 9.099/95, os Embargos à Execução podem ser opostos pelo 

executado, mediante a garantia do juízo por meio da penhora. A parte 

recorrente não garantiu o juízo da execução que é requisito essencial 

para o recebimento dos Embargos à Execução, no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis. Incidência do Enunciando nº 117 do FONAJE que obriga 

a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. 

Assim, deve ser mantida a extinção dos embargos à execução interpostos 

por ausência de condição de procedibilidade. SENTENÇA... MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005110739, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 

23/04/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005110739 RS, Relator: Fabiana 

Zilles, Data de Julgamento: 23/04/2015, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/04/2015) (grifamos) 

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PENHORA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO 

JUÍZO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO RECEBIMENTO. ART. 53, § 1º 

DA LEI N. 9.99/95. ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE. Consoante, dispõe o § 

1º do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os Embargos à Execução podem ser 

opostos pelo executado, mediante a garantia do juízo por meio da penhora. 

A parte recorrente não garantiu o juízo da execução através da penhora, 

que é requisito essencial para o recebimento dos Embargos à Execução, 

no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Incidência do Enunciando nº 117 

do FONAJE que obriga a segurança do Juízo pela penhora para 

apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial 

perante o Juizado Especial. SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR O 

JULGAMENTO DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE 

CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE, PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO. 

RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004617460, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado 

em 16/09/2014). Por todo exposto, opino pela extinção dos embargos sem 

apreciação do mérito. Jaciara, 07 de dezembro de 2017. ISABEL 

FERREIRA BARCELO Juíza leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000285-70.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE MISAEL DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

Processo 1000285-70.2017.811.0010 Vistos. Relatório dispensado. 

Trata-se de impugnação à execução apresentada pela executada, 

substanciado em nulidade da execução de astreintes, alegando que não 

houve intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer. No 

caso vertente, após analisar os autos, verifico que não assiste razão as 

alegações da embargante, pois a multa foi fixada em sentença, ocasião 

em que já tinha advogado constituído nos autos, tendo inclusive cumprido 

a obrigação principal. É curial salientar que o entendimento jurisprudencial 

atual é de que não há necessidade de intimação pessoal para execução 

das astreintes, bastando que o advogado seja intimado da decisão, senão 

vejamos: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. MULTA IMPOSTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO DE FAZER FIXADA NA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DEMONSTRADO. MULTA 

DEVIDA. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Havendo determinação expressa para incidência das astreintes no caso 

de descumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença e 

sendo caracterizado o descumprimento, devida é a multa imposta. A partir 

da vigência da Lei 11.232/2005 tornou-se desnecessária a intimação 

pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer. 

Precedentes do STJ. Revelando-se exacerbado o valor da multa 

cominatória, descaracterizando a função principal pela qual foi 

determinada a astreinte, impõe-se sua redução, com base na 

razoabilidade, em observância à sua finalidade admoestatória (artigo 461, 

§6º do CPC) e a fim de evitar o enriquecimento indevido do credor. 

Recurso parcialmente provido. (Execução de Título Judicial 

231812520158110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

13/07/2016, Publicado no DJE 13/07/2016) STJ - AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1499656 RJ 2014/0309035-3 

(STJ) Data de publicação: 06/04/2015Ementa: PROCESSUAL CIVIL. 

VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COMINAÇÃO 

DE ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 

SÚMULA 83. 1. Primeiramente, constato que não se configura a ofensa ao 

art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem 

julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos 

os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 2. O Tribunal a 

quo manteve sentença que adotou tese em conformidade com a 

jurisprudência do STJ, a qual entende pela desnecessidade de intimação 

pessoal do executado para cumprimento de sentença de obrigação de 

fazer, a fim de viabilizar a cominação da pena de multa diária, bastando a 

intimação do advogado via imprensa oficial. 3. Esclareço que a eficácia do 

Enunciado 410 da Súmula/STJ, que determinava que "a prévia intimação 

pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de 

multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer", acabou 

restrita às obrigações regidas pelo sistema anterior à reforma promovida 

pelas Leis 11.232 /2005 e 11.382 /2006. Nesse sentido: AgRg nos EAREsp 

260.190/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 19.8.2013; 

REsp 1.121.457/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado 

em 12.4.2012, DJe 20.4.2012. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido 

está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão 

pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio 

estabelecido na Súmula 83/STJ. 5. Agravo Regimental não provido. 

Destaco que mencionado entendimento está em consonância com a 

recente jurisprudência do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE 

ÁGUA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL DO EXECUTADO. REVISÃO DAS ASTREINTES. 

IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. SÚMULA 7/STJ. 1. Segundo entendimento 

do STJ, após a vigência da Lei nº 11.232/2005, é desnecessária a 

intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer 

imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes. 2. A revisão 

da multa diária só é cabível quando fixada em montante exagerado ou 

irrisório, o que não ocorreu no caso em apreço, sendo imperiosa, nesse 

caso, a aplicação da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no Recurso Especial nº 1.542.044/RJ (2015/0164469-0), 2ª Turma 

do STJ, Rel. Mauro Campbell Marques. j. 03.09.2015, DJe 17.09.2015). 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. 

CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COMINAÇÃO DE 

ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL 

MENCIONADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. INTIMAÇÃO 

PESSOAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 

REVISÃO DO VALOR DA MULTA. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. 

MPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 

1. (...) 2. (...) 3. O acórdão recorrido decidiu conforme a orientação 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a 

intimação da parte devedora para cumprimento de obrigação de fazer, sob 
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pena de pagamento de astreintes, pode ser realizada na pessoa do 

advogado, por meio da imprensa oficial, desde o início da vigência da Lei 

11.232/2005. (...) (AgRg no AREsp 503.172/RJ, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

17/06/2014). Ante o exposto, opino pela improcedência da impugnação à 

execução apresentada pela executada. Jaciara, 07 de dezembro de 2017. 

ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-59.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILDO SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Processo n° 1000816-59.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei 9099/95. A 

petição inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis 

à propositura da ação. A lei processual civil prevê ainda que, caso o juiz 

verifique que esta não preenche os requisitos legais, deve intimar a parte 

para emendar ou completar a peça inaugural, sob pena de indeferimento. 

No presente caso, a reclamante foi devidamente intimada a emendar a 

inicial, porém deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência, 

conforme certidão de ID n. 9980039. Em consequência, opino pelo 

indeferimento da petição inicial com fundamento no art. 485, I, do CPC, 

extinguindo-se o processo sem resolução do mérito. Jaciara/MT, 08 de 

dezembro de 2017. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-52.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO n° 1000616-52.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da lei 

9099/95. Verifico que o deslinde da controvérsia não carece de dilação 

probatória, por tratar-se unicamente de matéria de direito. Em sua 

contestação a reclamada afirma que o autor aceitou a migração do plano 

pré-pago para o pós-pago, e que o débito negativado é oriundo do plano, 

visto que o autor não pagou a fatura. Todavia, verifico que o autor não 

nega a contratação do serviço pós-pago, porém afirma ter efetuado o 

cancelamento via call center, retornando para o plano pré-pago em 

24/02/2017. Analisando as telas anexadas na contestação, verifico na 

página 14/47 que na data informada pelo autor, houve expiração do plano 

pós, o que corrobora a alegação do autor de que teria efetuado o 

cancelamento do plano nesta data. Deste modo, considero indevida a 

negativação do nome do autor, a qual refere-se ao mês de março do ano 

de 2017, o que a já é suficiente para configurar o dano moral, pois é 

pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Assim, o fato 

de ter a parte reclamada negativado indevidamente o nome do autor junto 

ao banco de dados do órgão de restrição de crédito (SPC/SERASA), já é 

suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o entendimento jurisprudencial 

dominante: RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexistência 

de débito com pedido de indenização por danos morais – Vitima que não 

contratou com a ré – Inserção indevida de dados do consumidor no rol de 

inadimplentes - Danos morais "in re ipsa" decorrentes da negativação – 

Quantum indenizatório – Fixação em R$ 8.500,00 – Valor adequado que 

não comporta redução ou majoração - Recursos desprovidos.(TJ-SP - 

APL: 10050708420148260100 SP 1005070-84.2014.8.26.0100, Relator: 

Miguel Brandi, Data de Julgamento: 28/05/2015, 7ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 28/05/2015) Inclusive, o STJ já consolidou o 

entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada 

configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria 

existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761). 

Nesse caso, em que provável a aflição do autor em face do ato lesivo 

ensejado pela demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por 

dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Na 

temática, a lei civil não fornece critérios específicos para a fixação do 

quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um valor justo de 

modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na 

indenização por danos morais deve atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a que não haja 

enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que 

não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, 

preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano moral, 

deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). PELO EXPOSTO, opino pela procedência do 

pedido inicial, para fins de CONDENAR a Reclamada a pagar ao autor a 

quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais, acrescidos 

de juros legais de 1% a.m. (um por cento ao mês) devidos desde a citação 

e correção monetária pelo INPC a partir do presente decisum, bem como 

declarar inexistente o débito indicado na inicial, e determinar a retirada 

definitiva do nome do autor dos órgãos restritivos de crédito, confirmando 

a liminar concedida anteriormente. Jaciara/MT, 08 de dezembro de 2.017. 

ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-43.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA FERREIRA VIANA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO CAMPO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT0015701A (ADVOGADO)

 

PROCESSO n° 1000442-43.2017.811.0010 PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 

9099/95. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela 

ré, eis que em se tratando de relação consumerista a responsabilidade 

entre os fornecedores é solidária, e a própria ré confessa ter intermediado 

a contratação do financiamento que ocorreu em seu estabelecimento 

quando da compra da motocicleta. Deste modo, pode o consumidor 

ingressar com ação contra ambos ou apenas de um, ao qual é 

resguardado o direito a ação e regresso. No mérito, verifico que o deslinde 

da controvérsia não carece de dilação probatória, por tratar-se 

unicamente de matéria de direito. Assim, atento aos princípios da 

brevidade e economia processual, passo a analisar o pedido. Temos por 

regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no 

presente caso, o ônus da prova passa a ser do reclamado. A inversão do 

ônus da prova tem como fundamento a hipossuficiência do consumidor, 

não só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente 
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processual, porque não raras vezes está o consumidor impossibilitado de 

comprovar seu direito por ausência de dados. Podemos concluir então que 

a efetiva proteção ao consumidor encontra ressonância no princípio geral 

da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o princípio da 

isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam 

litigar em condições de igualdades pelos seus direitos. É justamente por 

visar a garantia do princípio constitucional da isonomia que se impõe seja a 

inversão do ônus da prova analisada cautelosamente pelo magistrado, de 

modo a não correr o risco de tornar a parte contrária vulnerável, fazendo 

com que mencionado princípio não atinja a sua finalidade de equilibrar a 

relação processual. No presente caso, indevida a negativação do nome da 

parte autora pois comprovado que o débito negativado foi devidamente 

pago, antes mesmo do vencimento da parcela. O fato de ter a parte 

reclamada negativado indevidamente o nome da parte autora junto ao 

banco de dados do órgão de restrição de crédito (SPC/SERASA), já é 

suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o entendimento jurisprudencial 

dominante: RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexistência 

de débito com pedido de indenização por danos morais – Vitima que não 

contratou com a ré – Inserção indevida de dados do consumidor no rol de 

inadimplentes - Danos morais "in re ipsa" decorrentes da negativação – 

Quantum indenizatório – Fixação em R$ 8.500,00 – Valor adequado que 

não comporta redução ou majoração - Recursos desprovidos. (TJ-SP - 

APL: 10050708420148260100 SP 1005070-84.2014.8.26.0100, Relator: 

Miguel Brandi, Data de Julgamento: 28/05/2015, 7ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 28/05/2015) Inclusive, o STJ já consolidou o 

entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada 

configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria 

existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761). 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela demandada, resta estabelecido o dever de indenizar 

por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. 

Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para a fixação do 

quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um valor justo de 

modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na 

indenização por danos morais deve atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a que não haja 

enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que 

não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, 

preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano moral, 

deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). PELO EXPOSTO, opino pela procedência do 

pedido inicial, para fins de CONDENAR a Reclamada a pagar ao autor a 

quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, acrescidos de 

juros legais de 1% a.m. (um por cento ao mês) devidos desde ao evento 

danoso e correção monetária pelo INPC a partir do presente decisum, bem 

como declarar inexistente o débito indicado na inicial, e determinar a 

retirada definitiva do nome do autor dos órgãos restritivos de crédito, 

confirmando a liminar concedida anteriormente. Considerando que a 

requerida parceira da instituição financeira que efetuou a negativação, 

entendo que a liminar deve ser mantida. Jaciara/MT, 08 de dezembro de 

2017. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-32.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIO JOSE BOLZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo nº 1000228-52.2017.811.0010 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. In 

casu, comprovado está que foi efetuado o pedido de troca ou devolução 

do aparelho no prazo legal de 07 dias, em virtude de defeito, tendo, num 

primeiro momento, a reclamada se disponibilizado a efetuar a troca ou 

devolução dos valores, o que, entretanto, não foi cumprido. Portanto, o 

dano material está provado, e se o reclamante pagou pelo bem a 

importância de R$479,00 (setecentos e cinquenta e dois reais e dez 

centavos), estes devem lhe ser restituídos. O dano moral, segundo a 

moderna doutrina é toda agressão injusta àqueles bens imateriais, tanto de 

pessoa física quanto jurídica, insusceptível de quantificação pecuniária, 

porém indenizável com tríplice finalidade: de satisfação para a vítima, 

dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade. Não há 

como provar a existência material do dano moral já que o julgador não 

adentra dentro do valor íntimo da pessoa ofendida e por isso mesmo para 

tal mister, o quanto vale é o fato em si. A meu ver, a situação descrita nos 

autos é hábil a ensejar reparação por danos morais, Isso porque resta 

claro nos autos que o autor efetuou vários contatos, porém em nenhum 

destes a reclamada de fato viabilizou a solução do problema, consistente 

na troca do bem. Ademais, evidente que o autor efetuou a aquisição do 

produto em virtude de necessidade, tendo efetuado o dispêndio financeiro 

sem, contudo, poder usufruir do bebedouro. Definido o dano e o dever de 

indenizar a questão crucial é justamente essa que diz respeito à 

quantificação do dano moral, aliás, a dificuldade que isso representa, por 

muito tempo foi o óbice para aceitação da tese da reparabilidade do dano 

moral. No entanto, fica-se em dúvidas no tocante aos parâmetros a serem 

considerados para a fixação do quantum. Sabe-se da função 

eminentemente de ressarcimento da responsabilidade civil, que visa tanto 

possível, ao restabelecimento do status quo ante pela recomposição do 

patrimônio lesado, o que não se afigura difícil nos danos materiais. A 

matéria ganha, todavia, diverso relevo quando se trata de danos morais, 

nos quais, não se pode deixar de reconhecer, que não visa à indenização 

a recompor sentimentos, insuscetíveis, por sua natureza, deste resultado 

por efeito só dela, nem se prestando a compensar lesão a bens 

ofendidos. Dessa forma, coerente é a doutrina que indica que além de 

respeitar os princípios da equidade e da razoabilidade, deve o critério de 

ressarcibilidade considerar alguns elementos como: a gravidade do dano; 

a extensão do dano; a reincidência do ofensor; a posição profissional e 

social do ofendido; a condição financeira do ofensor; a condição 

financeira do ofendido. No caso em apreço, considerando o valor pago 

pelo produto, entendo ser proporcional e adequada a quantia 

correspondente a três vezes o valor pago. Diante do breve exposto, com 

arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

procedência do pedido inicial, para condenar a reclamada a: a) pagar ao 

reclamante o valor de R$479,00 (quatrocentos e setenta e nove reais) 

pelos danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação, e correção monetária (INPC) devida desde a data do 

desembolso dos valores; b) pagar ao reclamante o valor de R$1.437,00 

(um mil, quatrocentos e trinta e sete reais) pelos danos materiais, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e 

correção monetária (INPC) devida desde o arbitramento. Jaciara, 07 de 

dezembro de 2.017. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020014-31.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA GONCALVES QUIRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 
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(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 11249402 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000305-61.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE RODRIGUES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Processo n. 1000305-61.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA 

VISTOS. Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da lei 

9099/95. Trata-se de Reclamação Cível proposta pela autora objetivando a 

declaração de inexistência de débito e a condenação do requerido ao 

pagamento de danos morais. Em sede de contestação a requerida junta 

aos autos contrato de abertura de contas e adesão de produtos e 

serviços devidamente assinado pela autora, além de histórico de extratos. 

A competência é a medida exata da jurisdição do órgão judicante, é o 

poder de fazer atuar a jurisdição que tem um órgão jurisdicional, diante de 

um caso concreto. A competência absoluta, em razão da matéria, é de 

ordem pública e se informa pela classificação de direito material que se dá 

a pretensão deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de 

ofício pelo juiz, se for o caso. Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na 

primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos (contestação), como 

matéria preliminar de defesa. Nesse sentido é a orientação doutrinária de 

Ernani Fidélis dos Santos: A incompetência absoluta deve ser declarada 

pelo juiz, de ofício. Mas, se ele não o fizer, o réu deve alegá-la no prazo 

da contestação (art. 113, § 1º), como matéria preliminar de defesa (art. 

330, II) e não por exceção (art. 307). Isto quer dizer que a simples 

alegação de incompetência absoluta, embora procedente, não suspende o 

processo, como ocorre com a exceção (art. 306). O réu deve alegá-la e 

contestar. (...) (Da obra? Manual de Direito Processual Civil, v. I, pág. 157). 

Outrossim, preconiza o artigo 64 § 1º do Código de Processo Civil, que: A 

incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de 

jurisdição e deve ser declarada de ofício. Concludentemente, para que 

uma causa possa ser atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que 

não se cuida de questão complexa (quando a discussão é no cível) ou 

que se trata de infração de menor potencial ofensivo (quando criminal). In 

casu, tenho que a matéria a ser apreciada necessitará de uma perícia 

grafotécnica, haja vista que a assinatura aposta no contrato em muito se 

assemelha à assinatura constante da procuração anexada à inicial. PELO 

EXPOSTO, propõe-se sentença julgando extinto o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 966, II do CPC, c.c art. 51, II da 

Lei n. 9099/95. Jaciara, 08 de dezembro de 2017. ISABEL FERREIRA 

BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000676-25.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RODRIGUES BASILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Processo n. 1000676-25.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA 

VISTOS. Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da lei 

9099/95. Trata-se de Reclamação Cível proposta pela autora objetivando a 

declaração de inexistência de débito e a condenação do requerido ao 

pagamento de danos. Temos por regra, que nos litígios envolvendo 

relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a 

ser do reclamado. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência do consumidor, não só no plano econômico, mas também 

jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está o 

consumidor impossibilitado de comprovar seu direito por ausência de 

dados. Podemos concluir então que a efetiva proteção ao consumidor 

encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em última 

análise, busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de 

instrumentos que se lhes permitam litigar em condições de igualdades 

pelos seus direitos. Deste modo, incumbe à reclamada provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. No caso em 

comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos 

autos contrato de abertura de conta corrente, bem como comprovante de 

empréstimo de R$80,00 reais feito no auto atendimento via CDC e ainda 

extrato comprovando a disponibilização e utilização dos valores. Assim, 

entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, mesmo frente às argumentações da inexistência de débito. 

Deste modo, não há que se falar em ilicitude na inclusão do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Via de consequência, inexistindo ato ilícito por 

parte da Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização 

por danos morais por parte do Reclamante. Em assim sendo, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC. 

Jaciara, 08 de dezembro de 2017. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal22, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-44.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GAMARRA ARSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000720-44.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA 

VISTOS. Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da lei 

9099/95. Trata-se de Reclamação Cível proposta pela autora objetivando a 

declaração de inexistência de débito e a condenação do requerido ao 

pagamento de danos. Temos por regra, que nos litígios envolvendo 

relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a 

ser do reclamado. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência do consumidor, não só no plano econômico, mas também 

jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está o 

consumidor impossibilitado de comprovar seu direito por ausência de 

dados. Podemos concluir então que a efetiva proteção ao consumidor 

encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em última 

análise, busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de 

instrumentos que se lhes permitam litigar em condições de igualdades 

pelos seus direitos. Deste modo, incumbe à reclamada provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. No caso em 

comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos 

autos contrato de compro e venda devidamente assinado, cuja assinatura 

não foi impugnada pela autora. Assim, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório, mesmo frente às 

argumentações da inexistência de relação jurídica por parte da 

Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 
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existência do débito. Via de consequência, inexistindo ato ilícito por parte 

da Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte do Reclamante. Em assim sendo, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC. 

Jaciara, 08 de dezembro de 2017. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-95.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR COELHO ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000445-95.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA 

VISTOS. Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da lei 

9099/95. Trata-se de Reclamação Cível proposta pela autora objetivando a 

declaração de inexistência de débito e a condenação do requerido ao 

pagamento de danos. Em sede de contestação o requerido junta aos autos 

um “Contrato de Adesão de produtos e Serviços” devidamente assinado, 

bem como termo de cessão de crédito. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência. Por tal motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. No 

presente caso, postula o autor indenização por danos morais por ter seu 

nome incluído nos cadastros de maus pagadores, informando não possuir 

dívidas junto à ré. O requerido por sua vez afirma ser cessionário de 

crédito, adquirindo onerosamente a dívida que o autor possui junto ao 

Banco do Brasil, juntando aos autos contrato de adesão a produtos e 

serviços firmando autor e a instituição financeira. Assim, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, mesmo 

frente às argumentações da inexistência de relação jurídica por parte da 

Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito. Via de consequência, inexistindo ato ilícito por parte 

da Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte do Reclamante. Diante disso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC. 

Jaciara, 08 de dezembro de 2017. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000570-97.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVALDO BATISTA DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SCANCENTRO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Processo n. 1000570-97.2016.811.0010 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Primeiramente opino pela homologação da desistência da ação em relação 

a primeira requerida, conforme formulado em audiência conforme ID 

4951488. Não procede a alegação do segundo reclamado Banco do Brasil 

de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda eis que em se 

tratando de relação consumerista a responsabilidade entre os 

fornecedores é solidária. No mérito, verifico que existiu ação desidiosa do 

réu o que gerou prejuízos ao reclamante, haja vista que o demandado não 

tomou as cautelas necessárias para verificação da existência do débito 

cobrado. No caso dos autos, a autor informa que o débito protestado 

estava quitado, juntando aos autos várias notas devidamente pagas. O 

reclamado por sua vez nem mesmo apresentou aos autos o título 

protestado objetivando comprovar a origem da dívida. Vale lembrar que 

neste caso, o ônus da prova pertence ao reclamado, seja em função da 

inversão do ônus da prova, como em observância ao disposto no art. 373, 

II do CPC, o qual dispõe que pertence ao réu comprovar os fatos 

impeditivos, modificativas ou extintivas do direito do autor. Assim, tenho 

que o protesto e negativação do Reclamante é indevido, tendo o banco réu 

cometido um ilícito civil. Não se há questionar o prejuízo diante do próprio 

significado proclamado e apontado pelos órgãos de controles de créditos 

criados pelos bancos/comércios - o SERASA, SPC, CCF e no Cartório de 

Protestos de Títulos: constam das listas, os maus pagadores, os 

inadimplentes, os descumpridores das obrigações, pessoas que sob a 

ótica financeira, não são dignas de crédito e confiança. O fato de ter a 

parte reclamada negativado indevidamente o nome da parte autora junto 

ao banco de dados do órgão de restrição de crédito (SPC/SERASA), já é 

suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o entendimento jurisprudencial 

dominante: RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexistência 

de débito com pedido de indenização por danos morais – Vitima que não 

contratou com a ré – Inserção indevida de dados do consumidor no rol de 

inadimplentes - Danos morais "in re ipsa" decorrentes da negativação – 

Quantum indenizatório – Fixação em R$ 8.500,00 – Valor adequado que 

não comporta redução ou majoração - Recursos desprovidos.(TJ-SP - 

APL: 10050708420148260100 SP 1005070-84.2014.8.26.0100, Relator: 

Miguel Brandi, Data de Julgamento: 28/05/2015, 7ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 28/05/2015) Inclusive, o STJ já consolidou o 

entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada 

configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria 

existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761). 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela demandada, resta estabelecido o dever de indenizar 

por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. 

Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para a fixação do 

quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um valor justo de 

modo a amenizar e compensar o abalo. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

procedência parcial os pedidos para fins de condenar a Reclamada a 

pagar à empresa autora a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelos 

danos morais, acrescidos de juros legais de 1% a.m. (um por cento ao 

mês) devidos desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do 

presente decisum, bem como declarar inexistente o débito negativado, e 

determinar o cancelamento do protesto no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de multa que desde já arbitro em R$1.000,00. Os gastos com o 

cancelamento do protesto deverão ser arcados pelo apresentante do 

título. Jaciara, 08 de novembro de 2.017. ISABEL FERREIRA BARCELO 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000696-16.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO GOMES RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO n° 1000696-16.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da lei 

9099/95. No mérito, em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência. Por tal motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. No caso em comento, a 

Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos autos “Áudio” 

em que o autor faz a contratação do plano, bem como faturas enviadas 

para o endereço do autor, o que afasta a indicação de contratação 

fraudulenta. Assim, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente 

com seu ônus probatório, mesmo frente às argumentações da inexistência 

de relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela 

existência da relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na 

inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja 

vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do 

Código Civil, diante da existência do débito. Via de consequência, 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

da pleiteada indenização por danos morais por parte do Reclamante. Ante 

o exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, julgando o 

processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC. 

Jaciara/MT, 08 de dezembro de 2017. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000622-59.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL TOZETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO n° 1000622-59.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da lei 

9099/95. No mérito, em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência. Por tal motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. No caso em comento, a 

reclamada defende a existência do débito, juntando aos autos faturas 

referente ao plano de telefonia em nome do autor, bem como relatório de 

chamadas originadas/recebidas completadas demonstrando a utilização 

de seus serviços, sem que houvesse qualquer impugnação, o que afasta 

a indicação de contratação fraudulenta. Assim, entendo que a Reclamada 

cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, mesmo frente às 

argumentações da inexistência de relação jurídica por parte da 

Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito. Via de consequência, inexistindo ato ilícito por parte 

da Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte do Reclamante. Ante o exposto, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, julgando o processo com resolução 

do mérito nos termos do art. 487, I do CPC. Jaciara/MT, 08 de dezembro de 

2017. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000577-55.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZINETE DE MELO RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO n° 1000577-55.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei 

9099/95. No mérito, verifico que o deslinde da controvérsia não carece de 

dilação probatória, por tratar-se unicamente de matéria de direito. Assim, 

atento aos princípios da brevidade e economia processual, passo a 

analisar o pedido. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações 

de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser do 

reclamado. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência do consumidor, não só no plano econômico, mas também 

jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está o 

consumidor impossibilitado de comprovar seu direito por ausência de 

dados. Podemos concluir então que a efetiva proteção ao consumidor 

encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em última 

análise, busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de 

instrumentos que se lhes permitam litigar em condições de igualdades 

pelos seus direitos. É justamente por visar a garantia do princípio 

constitucional da isonomia que se impõe seja a inversão do ônus da prova 

analisada cautelosamente pelo magistrado, de modo a não correr o risco 

de tornar a parte contrária vulnerável, fazendo com que mencionado 

princípio não atinja a sua finalidade de equilibrar a relação processual. No 

presente caso, indevida a negativação do nome da parte autora ao passo 

que a reclamada não logrou êxito em comprovar as suas alegações. A ré 

não juntou aos autos nenhuma prova a fim de demonstrar a legitimidade do 

débito, limitando-se a juntar telas ilegíveis na contestação e relatório de 

chamadas originadas/recebidas, o que nada comprova eis que o autor 

reconhece ter um terminal da requerida alegando que este é pré-pago. 

Assim, o fato de ter a parte reclamada negativado indevidamente o nome 

da parte autora junto ao banco de dados do órgão de restrição de crédito 

(SPC/SERASA), já é suficiente para configurar o dano moral, pois é 

pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o 

entendimento jurisprudencial dominante: RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação 

declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por 

danos morais – Vitima que não contratou com a ré – Inserção indevida de 

dados do consumidor no rol de inadimplentes - Danos morais "in re ipsa" 

decorrentes da negativação – Quantum indenizatório – Fixação em R$ 

8.500,00 – Valor adequado que não comporta redução ou majoração - 

Recursos desprovidos.(TJ-SP - APL: 10050708420148260100 SP 

1005070-84.2014.8.26.0100, Relator: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 

28/05/2015, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2015) 

Inclusive, o STJ já consolidou o entendimento de que "a própria inclusão ou 

manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano 

vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos" (Ag 1.379.761). Nesse caso, em que provável a aflição da 

parte autora em face do ato lesivo ensejado pela demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 
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compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). PELO 

EXPOSTO, opino pela procedência do pedido inicial, para fins de 

CONDENAR a Reclamada a pagar a autora a quantia de R$5.000,00 (cinco 

mil reais) pelos danos morais, acrescidos de juros legais de 1% a.m. (um 

por cento ao mês) devidos desde a citação e correção monetária pelo 

INPC a partir do presente decisum, bem como declarar inexistente o débito 

indicado na inicial, e determinar a retirada definitiva do nome do autor dos 

órgãos restritivos de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da 

intimação da sentença, sob pena de multa que desde já arbitro em 

R$1000,00. Jaciara/MT, 08 de dezembro de 2.017. ISABEL FERREIRA 

BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000530-81.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO n° 1000530-81.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da lei 

9099/95. No mérito, verifico que o deslinde da controvérsia não carece de 

dilação probatória, por tratar-se unicamente de matéria de direito. Assim, 

atento aos princípios da brevidade e economia processual, passo a 

analisar o pedido. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações 

de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser do 

reclamado. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência do consumidor, não só no plano econômico, mas também 

jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está o 

consumidor impossibilitado de comprovar seu direito por ausência de 

dados. Podemos concluir então que a efetiva proteção ao consumidor 

encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em última 

análise, busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de 

instrumentos que se lhes permitam litigar em condições de igualdades 

pelos seus direitos. É justamente por visar a garantia do princípio 

constitucional da isonomia que se impõe seja a inversão do ônus da prova 

analisada cautelosamente pelo magistrado, de modo a não correr o risco 

de tornar a parte contrária vulnerável, fazendo com que mencionado 

princípio não atinja a sua finalidade de equilibrar a relação processual. No 

presente caso, indevida a negativação do nome da parte autora ao passo 

que a reclamada não logrou êxito em comprovar as suas alegações, pois 

não juntou aos autos nenhuma prova a fim de demonstrar a legitimidade do 

débito. As telas de sistema juntadas pelo demandado não trazem qualquer 

amparo a tese do demandante, visto que se tratam de documentos 

unilaterais, sem o crivo do contraditório. Assim, o fato de ter a parte 

reclamada negativado indevidamente o nome da parte autora junto ao 

banco de dados do órgão de restrição de crédito (SPC/SERASA), já é 

suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o entendimento jurisprudencial 

dominante: RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexistência 

de débito com pedido de indenização por danos morais – Vitima que não 

contratou com a ré – Inserção indevida de dados do consumidor no rol de 

inadimplentes - Danos morais "in re ipsa" decorrentes da negativação – 

Quantum indenizatório – Fixação em R$ 8.500,00 – Valor adequado que 

não comporta redução ou majoração - Recursos desprovidos.(TJ-SP - 

APL: 10050708420148260100 SP 1005070-84.2014.8.26.0100, Relator: 

Miguel Brandi, Data de Julgamento: 28/05/2015, 7ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 28/05/2015) Inclusive, o STJ já consolidou o 

entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada 

configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria 

existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761). 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela demandada, resta estabelecido o dever de indenizar 

por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. 

Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para a fixação do 

quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um valor justo de 

modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na 

indenização por danos morais deve atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a que não haja 

enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que 

não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, 

preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano moral, 

deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). PELO EXPOSTO, opino pela procedência do 

pedido inicial, para fins de CONDENAR a Reclamada a pagar ao autor a 

quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais, acrescidos 

de juros legais de 1% a.m. (um por cento ao mês) devidos desde a citação 

e correção monetária pelo INPC a partir do presente decisum, bem como 

declarar inexistente o débito indicado na inicial, e determinar a retirada 

definitiva do nome do autor dos órgãos restritivos de crédito, no prazo de 

05 (cinco) dias a contar da intimação da sentença, sob pena de multa que 

desde já arbitro em R$1000,00. Jaciara/MT, 08 de dezembro de 2.017. 

ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000529-96.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000529-96.2017.811.0010 PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

etc. Relatório dispensado nos termos do caput do artigo 38, caput, da Lei 

9099/95. Tendo em vista que o reclamado deixou que escoasse o prazo 

sem qualquer manifestação, opino pela extinção do processo sem 

apreciação do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Jaciara, 08 de dezembro de 2.017. ISABEL FERREIRA 

BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000657-19.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO BERNARDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Processo nº 1000657-19.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Verifica-se que a petição de ID n. 10376815, haver petição da parte autora 

postulando a desistência do feito. O Enunciado n. 90 do Fonaje orienta que 

“A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará 

na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê 

em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária”. Assim, com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil, opino pela homologação da 

desistência, extinguindo-se o processo sem apreciação do mérito. 

Jaciara/MT, 08 de dezembro de 2.017. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000714-37.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA CAVALARI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE MARTINS PASSOS (EXECUTADO)

 

Processo n. 1000714-37.2017.811.0010 PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

etc. Relatório dispensado nos termos do caput do artigo 38, caput, da Lei 

9099/95. Tendo em vista que a reclamada mesmo devidamente intimada 

não se manifestou, opino pela extinção do processo sem apreciação do 

mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Jaciara, 08 de dezembro de 2.017. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-61.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO BOSCO CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO)

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB - MT22657/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

PROCESSO n° 1000402-61.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da lei 

9099/95. Temos por regra que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser do 

reclamado. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência do consumidor, não só no plano econômico, mas também 

jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está o 

consumidor impossibilitado de comprovar seu direito por ausência de 

dados, enquanto o fornecedor tem ao seu alcance todos os elementos 

indispensáveis para a produção da prova. Assim, podemos concluir que a 

efetiva proteção ao consumidor, encontra ressonância no princípio geral 

da vulnerabilidade que, em última análise, busca garantir o princípio da 

isonomia, dotando os mais fracos de instrumentos que se lhes permitam 

litigar em condições de igualdades pelos seus direito, seguindo a máxima 

de que a democracia nas relações de consumo significa tratar 

desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades, com 

o único fito de se atingir a tão almejada justiça social. No presente caso, 

entendo que o ônus da prova deva ser invertido, eis que nítida a 

hipossuficiência do consumidor. Observa-se que a parte autora não nega 

a contratação, porém afirma ter efetuado o cancelamento do serviço em 

outubro de 2014, bem como que os pagamentos eram efetuado via cartão 

de crédito, e a partir do mês de novembro não vieram mais cobranças e os 

equipamentos recebidos em comodato sido retirados da sua residência em 

dezembro doo mesmo ano. A requerida, por sua vez, não reconhece a 

solicitação de cancelamento e afirma ter agido em exercício regular de 

direito. Analisando os fatos e as provas juntadas, entendo que o pedido 

deva ser julgado procedente. Há comprovação de que os pagamentos 

eram efetuados por meio de cartão de crédito, e portanto, o fato de não 

haver mais débitos lançados na fatura do autor em novembro de 2014 

corrobora sua alegação de que o serviço havia sido cancelado. Ademais, 

a requerida não juntou aos autos nenhuma prova que demonstrasse a 

existência do débito, e a continuidade do contrato. Deste modo, entendo 

que a requerida não se desincumbiu a contento de seu ônus probatório, e 

por conseguinte que os dados pessoais da parte Reclamante foram 

encaminhados indevidamente aos órgãos de restrição ao crédito. No caso 

em tela presente o ato ilícito, porquanto o débito cobrado da autora é 

indevido; o dano, uma vez que é cediço que a inscrição do nome do 

consumidor em órgãos restritivos de crédito lhe causa grande prejuízo, 

suficiente a causar desequilíbrio emocional/sofrimento; e, por fim, o nexo 

causal, vez que o ato praticado pela reclamada foi suficiente causador do 

dano. A jurisprudência é bastante clara, pacífica e uníssona em determinar 

a indenização por danos morais, todas as vezes que os dados cadastrais 

de uma pessoa são indevidamente remetidos aos órgãos de restrição de 

crédito. Inclusive, o STJ já consolidou o entendimento de que "a própria 

inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados 

são presumidos" (Ag 1.379.761). Portanto, o fato de ter a parte reclamada 

negativado indevidamente o nome da parte autora junto ao banco de 

dados do órgão de restrição de crédito (SPC/SERASA), já é suficiente 

para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa jurisprudência que 

o dano moral não depende de prova, bastando comprovação do fato que o 

causou, mesmo porque, o dano moral apenas é presumido, uma vez que é 

impossível adentrar na subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua 

mágoa. Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do 

ato lesivo ensejado pela demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). PELO EXPOSTO, propõe-se sentença 

JULGANDO PROCEDENTE o pedido inicial, para fins de CONDENAR a 

Reclamada a pagar à autora a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) 

pelos danos morais, acrescidos de juros legais de 1% a.m. (um por cento 

ao mês) devidos desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir 

do presente decisum, bem como para declarar inexistente qualquer débito 

questionado nos autos, e confirmar a liminar anteriormente concedida. 

Jaciara, 08 de dezembro de 2017. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-04.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte Autora para o prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o 

pagamento das custas processuais no valor de R$ 376,85 e taxa judiciária 

no valor de R$ 127, 22, conforme determinado em sentença, sob pena de 

expedição de certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 

40/2014)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000394-84.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILDA MENDES FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Processo n. 1000394-84.2017.811.0010 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

A executada apresentou impugnação à execução proposta pela 

exequente arguindo em síntese que a multa fixada pelo juízo foi fixa e não 

diária, bem como que efetuou o pagamento da multa ao pagar a obrigação 

principal. O exequente manifestou-se no ID9840673. Verifico que de fato a 

multa fixada na sentença em caso de descumprimento da obrigação de 

fazer foi fixa, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), e não diária da 

forma pleiteada pelo exequente. De outro lado, entretanto, a ré não nega o 

descumprimento da obrigação de fazer e nem mesmo comprovou nos 

autos o pagamento da multa. Em assim sendo, opino pelo acolhimento 

parcial da exceção de pré-executividade, para fixar o valor da obrigação 

em R$500,00 (quinhentos reais) a serem acrescidos de juros de 1% ao 

mês devidos desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde a 

data do descumprimento da obrigação, nos termos fixados no título judicial. 

Jaciara/MT, 08 de dezembro de 2017. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000638-13.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CUSTODIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte Autora para o prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o 

pagamento das custas processuais no valor de R$ 376,85 e taxa judiciária 

no valor de R$ 127, 22, conforme determinado em sentença, sob pena de 

expedição de certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 

40/2014)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-93.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI MEDEIROS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Processo nº 1000180-93.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensa-se o Relatório na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Desnecessária a realização de prova pericial ao passo que no presente 

caso as provas podem ser produzidas por outras formas admitidas no 

âmbito do Juizado Especial. Trata-se de uma Ação de Indenização por 

Danos Morais e Materiais na qual o autor alega que no dia 26 de outubro 

de 2016 teve o serviço de fornecimento de energia elétrica interrompido 

em sua residência, na zona rural, em função de um defeito na rede da Ré. 

Aduziu que apesar dos inúmeros contatos feitos, a ré somente normalizou 

o fornecimento de energia em 01 de novembro do mesmo ano, e que em 

função disso teve prejuízos materiais e morais. A ré por sua vez nega os 

fatos, e afirma que não há registro de reclamação e nem mesmo oscilação 

de energia elétrica para a data informada. Em audiência de instrução, 

foram ouvidos o preposto da ré e uma testemunha, conforme depoimentos 

abaixo transcritos: Preposto da ré: “Que a responsabilidade do 

consumidor é do padrão para dentro; Que a foto de ID 5015484, é antes 

do ponto de entrega (padrão), então a responsabilidade é da Requerida; 

Que não tem conhecimento dos fatos; Que no caso de restabelecimento 

de energia rural o prazo é de 06 horas; Que na data indicada pelo autor 

não há nenhuma reclamação registrada no sistema; Que não tem 

conhecimento acerca dos seis protocolos indicados na inicial; Que não 

sabe quando foi efetuada a troca do porta fusível, a qual é de 

responsabilidade da Requerida." Testemunha Mauro Bosco Cabral: “Que 

sabe que o autor ficou sem energia na sua residência por sete dias no 

final de outubro de 2016; Que é vizinho de sítio e também ficou sem 

energia; Que após a requerida efetuar os reparos, todos os vizinhos 

voltaram a ter energia; Que os reparos foram efetuados na rede mestra 

que passa na rodovia; Que antes da requerida efetuar os reparos, a peça 

de nome “canela” estava caída no chão à beira do poste; Que também fez 

reclamações; Que encontrou com o autor nesse período, e viu a geladeira 

e um freezer com vários alimentos estragados, não sabendo precisar a 

quantidade, mas viu alguns pacotes de carne estragada.” Analisando os 

fatos alegados e as provas dos autos, entendo que o pedido deva ser 

julgado procedente. A requerida limitou-se a juntar nos autos um “relatório 

de interrupções”, retirados de seu sistema, no qual consta duas 

situações, sendo uma em 01/10/2017 e outra em 22/01/2017, porém nada 

menciona acerca das fotos anexadas aos autos, em especial a foto de ID 

5015487 onde mostra inclusive uma peça caída no chão. Não foram 

juntadas as ordens de serviço nenhum relatório do mês de novembro, 

indicado pelo autor como sendo a data em que o serviço foi restabelecido. 

Assim, entendo que está configurada a falha na prestação do serviço, em 

virtude da demora da concessionária em promover os reparos 

necessários ao restabelecimento da energia elétrica na unidade 

consumidora demandante. Acerca da responsabilidade civil da requerida 

como concessionária de serviço público estipula o §6º do artigo 37 da 

CR/88 que "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 

prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o regresso 

contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". Hely Lopes Meirelles, 

entendendo aplicável à responsabilidade civil da Administração Pública a 

teoria do risco administrativo, preleciona: "A teoria do risco administrativo 

faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e injusto 

causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do 

serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o 

concurso do lesado. Na teoria da culpa administrativa exige-se a falta do 

serviço, na teoria do risco administrativo exige-se, apenas, o fato do 

serviço. Naquela, a culpa é presumida da falta administrativa; nesta, é 

inferida do fato lesivo da Administração. Aqui não se cogita da culpa da 

Administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o 

fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Público. 

Tal teoria como o nome está a indicar, baseia-se no risco que a atividade 

pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar dano a 

certos membros da comunidade, impondo-lhes um ônus não suportado 

pelos demais (in Direito Administrativo Brasileiro, 30ª ed., Malheiros 

Editores, 2005, p. 631). Por sua vez, esclarece Odete Medauar: 

"Informada pela teoria do risco, a responsabilidade do Estado 

apresenta-se, hoje, na maioria dos ordenamentos, como responsabilidade 

objetiva. Nessa linha, não mais se invoca o dolo ou culpa do agente, o mau 

funcionamento ou falha da administração. Necessário se torna existir 

relação de causa e efeito entre ação ou omissão administrativa e dano 

sofrido pela vítima. é o chamado nexo causal ou nexo de causalidade. 
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deixa-se de lado, para fins de ressarcimento do dano, o questionamento 

da licitude ou ilicitude da conduta, o questionamento do bom ou mau 

funcionamento da administração. demonstrado o nexo de causalidade, o 

estado deve ressarcir" (in Direito Administrativo Moderno, 9ª ed., Ed. 

Revista dos Tribunais, 2005, p. 430). José dos Santos Carvalho Filho, ao 

tratar da responsabilidade do Estado, também consigna: "Para 

configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O 

primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado 

como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou 

ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. (...) O segundo 

pressuposto é o dano. já vimos que não há falar em responsabilidade civil 

sem que a conduta haja provocado um dano. não importa a natureza do 

dano, tanto é indenizável o dano patrimonial como o do dano moral. (...) O 

último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o 

fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas 

demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem 

qualquer consideração sobre o dolo ou culpa. (...) O nexo de causalidade 

é fator de fundamental importância para a atribuição de responsabilidade 

civil do Estado (...) O Estado causa danos a particulares por ação ou por 

omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem ser gerados 

por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se 

dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano 

e o nexo causal" (in Manual de Direito Administrativo, 14ª ed., Lúmen Júris 

Editora, 2005, p. 448 e p. 454). Das lições doutrinárias transcritas, resta 

patente que para a configuração da responsabilidade do Estado, 

necessário se faz a comprovação do dano, do fato administrativo e do 

nexo de causalidade. A propósito, imperioso ressaltar que o dever de 

indenizar encontra suas diretrizes no artigo 186 e nos artigos 927 e 

seguintes do Código Civil de 2002, que correspondem ao artigo 159 do 

Código Civil de 1916, ao determinar que todo aquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, fica obrigado a reparar o dano. Prelecionam Nelson 

Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery a respeito da responsabilidade 

civil: "Dois são os sistemas de responsabilidade civil que foram adotados 

pelo CC: responsabilidade civil objetiva e responsabilidade civil subjetiva. O 

sistema geral do CC é o da responsabilidade civil subjetiva (CC 186), que 

se funda na teoria da culpa: para que haja o dever de indenizar é 

necessária a existência do dano, do nexo de causalidade entre o fato e o 

dano e o dano e a culpa lato sensu (culpa - imprudência, negligência ou 

imperícia; ou dolo) do agente. O sistema subsidiário do CC é o da 

responsabilidade civil objetiva (CC 927 par. ún.), que se funda na teoria do 

risco: para que haja o dever de indenizar é irrelevante a conduta (dolo ou 

culpa) do agente, pois basta a existência do dano e do nexo de 

causalidade entre o fato e o dano. Haverá responsabilidade civil objetiva 

quando a lei assim o determinar (v.g., CC 933) ou quando a atividade 

habitual do agente, por sua natureza, implicar risco para o direito de 

outrem (v.g., atividades perigosas). Há outros subsistemas derivados dos 

dois sistemas, que se encontram tanto no CC como em leis extravagantes. 

Considerando o sistema da responsabilidade subjetiva como a regra geral 

e o da responsabilidade objetiva como a exceção. Moreira Alves, A 

responsabilidade extracontratual e seu fundamento: culpa e nexo de 

causalidade, Est. Oscar Corrêa, n. 5, p. 200 (...) O ato ilícito descrito no 

CC/02 enseja reparação de danos que causou, pelo regime da 

responsabilidade subjetiva, sendo requisitos necessários para que haja o 

dever de indenizar: a) o ato; b) o dano; c) o nexo de causalidade entre o 

ato e o dano; d) o dolo ou culpa do agente causador do dano" (in Novo 

Código Civil e Legislação Extravagante Anotados, São Paulo: RT, 2005, p. 

267 e p. 534). Registre-se que com relação ao dano moral requerido na 

exordial, além de se encontrar esse dever indenizatório ínsito na 

legislação comum, conforme fundamentado, tornou-se consagrado pela 

Constituição da República de 1988, vez que, em diversas oportunidades, a 

norma constitucional considerou a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas como direitos invioláveis, passíveis de serem indenizados por 

dano decorrente de sua transgressão, nos termos do artigo 5º, incisos V 

e X. Assim, o equilíbrio moral das pessoas foi incluído no rol dos direitos 

fundamentais, concluindo-se, induvidosamente, ser vedada qualquer ação 

que importe em lesão ou ameaça a valores protegidos como aspectos 

básicos da personalidade humana, sendo certo que o acentuado 

desconforto espiritual, a profunda mágoa, o constrangimento, o sofrimento 

e a tristeza resultantes de ofensa ao patrimônio moral, advindos de abalos 

nas relações sociais e públicas hão de ser objeto de ressarcimento por 

parte do ofensor. No que se refere ao valor a ser arbitrado a título de 

danos morais, recomenda a jurisprudência: "A indenização por dano moral 

é arbitrável, mediante estimativa prudencial que leve em conta a 

necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de 

igual e novo atentado, o autor da ofensa" (RT 706/67). Portanto, ao que 

informam a doutrina e a jurisprudência, o valor a ser arbitrado, a título de 

dano moral, deve guardar correspondência com a gravidade objetiva da 

lesão, o seu efeito lesivo, ao que se acresce a verificação das condições 

econômicas das partes. O ressarcimento há que se dar em justa medida, 

de modo que não implique em enriquecimento sem causa, mas que também 

não sirva de estímulo para o causador do mal, impedindo-o que cometa 

novas ações assemelhadas. Concernente ao dano material, incide a regra 

da restitutio in integrum do art. 944 do CC, de modo que a indenização 

mede-se pela extensão do dano. No caso dos autos, não há prova da 

extensão do prejuízo do autor face a ausência de energia elétrica em sua 

residência, motivo pelo qual, entendo que este não deve prosperar. Isto 

posto, opino pela procedência os pedidos iniciais para fins de condenar a 

reclamada a pagar ao autor a importância de R$4.000,00 (quatro mil reais) 

a título de danos morais, devidamente acrescidos de juros de 1% a.m. 

devidos desde a citação e correção monetária pelo INPC/IBGE devidos 

desde a data do arbitramento, confirmando a liminar concedida 

anteriormente. Jaciara/MT, 08 de dezembro de 2017. ISABEL FERREIRA 

BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000662-41.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE OLIVEIRA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 1000662-41.2017.811.0010 Vistos. Relatório dispensado. 

Tratam-se de embargos de declaração opostos pela requerida, a qual 

afirma que houve erro material na sentença no tocante ao número do 

processo. Verifico que de fato há erro material no andamento em que foi 

anexada a sentença, erro este corretamente combatido por meio de 

embargos de declaração. Necessária a correção do mencionado erro para 

que não paire dúvida quanto à determinação deste juízo. Ante o exposto, 

opino pela procedência dos embargos de declaração, para fins de corrigir 

o número de processo para constar 1000662-41.2017.811.0010. Jaciara, 

08 de dezembro de 2017. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-55.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO TAKENAKA ZANATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Processo n. 1000674-55.2017.811.0010 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do caput, do art. 38 da Lei n. 9099/95. A 

reclamada alega que Unidade Consumidora encontrava-se AUTO 

RELIGADA, ou seja, mesmo estando oficialmente na condição de 

DESLIGADA, havia o consumo de energia elétrica no imóvel de maneira 

clandestina, à revelia da Concessionária. Contudo, no presente caso, a 

concessionária de energia não juntou nenhum documento que 
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comprovasse tal prática pelo recorrido, nem mesmo as faturas indicando 

que houve redução ou ausência de consumo por parte do requerente, 

limitando-se a afirmar que “(...) os prepostos da Requerida verificaram a 

ocorrência de AUTORRELIGAÇÃO, ou seja religação a revelia, 

irregularidade esta devidamente sanada pela Concessionária com o 

desfazimento da religação ilegal e a retirada do medidor”. A reclamada não 

apresentou nenhum laudo ou parecer técnico em que tenha sido 

oportunizada a participação do consumidor, de modo a se garantir lisura e 

observância do contraditório administrativo. Nenhum documento foi trazido 

aos autos que comprovasse a prática de irregularidade pelo reclamante ou 

a sua participação durante a averiguação in loco do aparelho medidor. 

Ressalte-se que por mais que existam regulamentos possibilitando o 

exercício de autotutela, não há como aceitar práticas de conduta que 

violem as garantias constitucionais, em especial os direitos de ampla 

defesa e da presunção de inocência. Deve ser levado em consideração 

também que, tratando-se de relação de consumo, as concessionárias 

prestadoras dos serviços estão sujeitas à ampla aplicação das normas de 

regência, principalmente no que concerne aos direitos ou garantias 

básicas dos consumidores, insculpidos no art. 6º do CDC, incluindo a 

facilitação da defesa de seus direitos, com a inversão do ônus da prova a 

seu favor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando 

for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. 

Nesse passo, sendo a empresa ré a fornecedora de energia elétrica, ela 

quem tem de provar que o fato danoso não ocorreu ou que ocorreu por 

culpa exclusiva da parte consumidora, o que não verifico nos presentes 

autos. Logo, constata-se a flagrante irregularidade praticada pela 

reclamada, que não se desincumbiu a contento de comprovar a prática de 

fraude pela parte reclamante. A saber: RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA – ALEGAÇÃO DE 

IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO – AUSÊNCIA DE PROVA 

DA EXISTÊNCIA DAS IRREGULARIDADES APTAS A CONDUZIR À FRAUDE 

NO MEDIDOR – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS 

PELO DEMANDANTE – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM 

MONTANTE QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MINORADO – RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – É dever da concessionária demonstrar 

que cumpriu os procedimentos legais ou regulamentares, mas, também, 

que houve, efetivamente, o desvio de energia que deu ensejo à emissão 

de fatura de recuperação do consumo, vez que resta evidenciada a 

hipossuficiência técnica da parte reclamante. 2 – Contestando o 

consumidor o valor da fatura, não basta à concessionária alegar que 

inexiste prova da existência de defeito ou irregularidade no medidor, bem 

como apresentar documentos produzidos de forma unilateral, sem a 

observância do devido processo legal, para justificar a cobrança de 

diferenças referente a recuperação de consumo, imputando ao 

consumidor a prática de autoreligação clandestina. 3 – A cobrança 

abusiva em fatura de energia elétrica, bem como a não resolução do 

problema mesmo após contestação administrativa, enseja o 

reconhecimento do dano moral. 4 – Deve ser reduzido para R$ 6.000,00 

(seis mil reais) o valor da indenização fixada na sentença (R$ 12.000,00), 

em atendimento aos critérios de proporcionalidade e modicidade 5 – 

Recurso conhecido e parcialmente provido. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 120090291178/2013, Turma Recursal Única, Julgado em 

13/06/2013, Publicado no DJE 13/06/2013) Quanto à configuração dos 

danos morais, tendo em vista o reconhecimento por parte da ré de que 

houve a retirada do medidor, bem como ante o desgaste do consumidor 

que atua na produção de sorvetes e a consequente perda de produtos, 

conclui-se pelo dever de indenizar, não se podendo falar apenas em mero 

dissabor do cotidiano. No que se refere ao quantum indenizatório, deve-se 

atender a uma dupla finalidade na sua fixação: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também dos ofensores, de modo a que não haja enriquecimento 

injustificado, mas que também não se fixe indenização que não atinja o 

caráter pedagógico a que se propõe. De acordo com o magistério de 

Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral “levam-se, em 

conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a 

situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de 

orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado”. (“in Reparação 

Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 

1999, p.279). Sopesando tais critérios, e já considerando as 

peculiaridades do caso, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) 

satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Posto isso, opino pela procedência do pedido 

inicial, para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$5.000,00 (cinco 

mil reais) devidamente acrescidos de juros de 1% ao mês devidos desde a 

citação e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento. Jaciara, 

8 de dezembro de 2017. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-15.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte Autora para o prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o 

pagamento das custas processuais no valor de R$ 376,85 e taxa judiciária 

no valor de R$ 127, 22, conforme determinado em sentença, sob pena de 

expedição de certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 

40/2014)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-20.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE GARCIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte Autora para o prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o 

pagamento das custas processuais no valor de R$ 376,85 e taxa judiciária 

no valor de R$ 127, 22, conforme determinado em sentença, sob pena de 

expedição de certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 

40/2014)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-23.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte Autora para o prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o 

pagamento das custas processuais no valor de R$ 376,85 e taxa judiciária 

no valor de R$ 127, 22, conforme determinado em sentença, sob pena de 

expedição de certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 

40/2014)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010144-93.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO ALVES (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

Processo 8010144-93.2014.811.0010 Vistos. Tratam-se de embargos de 

declaração opostos pelo exequente visando esclarecer ponto da decisão 

quanto à incidência dos honorários de 15% fixados em sede de recurso, 

afirmando que este foram fixados sobre o valor total da condenação. 

Verifico que de fato a decisão não foi clara neste item. Os honorários 

advocatícios de fato devem incidir sobre o valor da condenação, 

consoante fixado no acórdão. Entretanto, quanto ao valor principal 

confirmo a decisão anterior no sentido de que este deve ser atualizado até 

a data do depósito judicial, momento em que se deduz o valor depositado, 

devendo prosseguir a atualização do saldo remanescente, se houver. A 

multa, por sua vez, deve incidir somente sobre o saldo devido no momento 

da fixação. Em assim sendo, opino pelo acolhimento dos embargos de 

declaração, para esclarecer a decisão, e determinar que os cálculos dos 

honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação. 

Determino que o exequente traga aos autos planilha de débito atualizada 

nos termos desta decisão. Após, vista ao executado. Jaciara, 09 de 

dezembro de 2017. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

decisão elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Intime-se e cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-79.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID GABRIELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo n. 100045979.2017.811.0010 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser do reclamado. A 

inversão do ônus da prova tem como fundamento a hipossuficiência do 

consumidor, não só no plano econômico, mas também jurídico, 

principalmente processual, porque não raras vezes está o consumidor 

impossibilitado de comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto 

o fornecedor tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, podemos concluir que a efetiva proteção ao 

consumidor, encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade 

que, em última análise, busca garantir o princípio da isonomia, dotando os 

mais fracos de instrumentos que se lhes permitam litigar em condições de 

igualdades pelos seus direito, seguindo a máxima de que a democracia 

nas relações de consumo significa tratar desigualmente os desiguais na 

exata medida de suas desigualdades, com o único fito de se atingir a tão 

almejada justiça social. É justamente por visar a garantia do princípio 

constitucional da isonomia que se impõe seja a inversão do ônus da prova 

analisada cautelosamente pelo magistrado, de modo a não correr o risco 

de tornar a parte contrária vulnerável, fazendo com que mencionado 

princípio não atinja a sua finalidade de equilibrar a relação processual. No 

mérito, verifico ser incontroversa a contratação do serviço. A requerente 

afirma ter contratado o plano no valor de R$34,99, e que o aumento foi 

efetuado sem qualquer notificação prévia, e sem qualquer reajuste de 

benefícios, embora a requerida tenha lhe afirmado que os benefícios 

tinham sido atualizados. Segundo a inicial as faturas foram pagas até o 

mês de julho/2016, após o que a autora parou de anuir com os débitos em 

virtude de sucessivos ajustes, sem contudo, realizar o cancelamento do 

plano, e que por tal motivo sua linha telefônica foi bloqueada em 

setembro/2016. Analisando os documentos anexados aos autos verifico 

que a fatura com vencimento em 17/05/2016 foi paga em 10/06/2016, o 

que gerou encargos para próxima fatura na quantia de R$0,97 (noventa e 

sete centavos). A fatura com vencimento em 17/06/2016, foi paga em 

13/07/2016, gerando novamente encargos para próxima fatura na quantia 

R$1,31 (um real e trinta e um centavos). A fatura com vencimento em 

17/07/2016, por sua vez, foi paga em 02/08/2016. Portanto, verifico que as 

faturas foram reiteradamente pagas em atraso, o que acarretou o aumento 

das faturas seguintes, de modo que, não há que se falar em vários 

reajustes, pois na descrição dos serviços contratados verifica-se que o 

valor pelo plano era de R$39,99. É certo que a ré pode efetuar a correção 

dos planos de forma unilateral, nos limites previstos na legislação, o que 

não pode, todavia, é proceder o reajuste sem comunicar previamente o 

consumidor, que tem a opção de aceitar e continuar no mesmo plano, ou 

trocar para outro que se adeque melhor à sua realidade. No caso dos 

autos, entendo que a ré foi negligente por não notificar a autora acerca do 

reajuste do plano, entretanto, após ser informada na loja acerca do 

reajuste, conforme relatado na inicial, a autora teve a opção de cancelar o 

plano ou trocar para outro que atendesse melhor suas necessidades. 

Assim, embora a ré tenha sido negligente em não comunicar previamente a 

autora do reajuste, entendo que a continuidade da autora no plano 

acarretou a concordância tácita aos novos valores, não havendo que se 

falar em irregularidade no bloqueio do serviço. Entretanto, tendo sido o 

serviço suspenso, a ré não pode continuar a gerar faturas, tal como 

procedeu, gerando faturas nos meses de setembro e outubro de 2016 e, 

curiosamente, maio de 2017, inserindo o nome da consumidora nos órgãos 

de proteção ao crédito, por conta de tais débitos, os quais são totalmente 

indevidos. É corolário lógico que a negativação do nome da autora se 

traduz no mais absoluto abuso de poder econômico, já que o débito 

inscrito no cadastro de maus pagadores não é legítimo, pois o serviço já 

não era mais prestado no período. O ônus de demonstrar a continuidade 

da utilização dos serviços pela autora pertence a ré, face a inversão do 

ônus da prova, o que poderia ser facilmente realizado o juntando aos 

autos, por exemplo, as faturas e relatório de chamadas 

orginadas/recebidas, referente ao período em questão. Assim, entendo 

que o dano moral descrito na exordial encontra-se demonstrado nos 

autos. Vale ressaltar que o STJ já consolidou o entendimento de que "a 

própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re 

ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos 

resultados são presumidos" (Ag 1.379.761). O dano moral, in casu, deve 

ser de natureza indenizatória, compensatória do prejuízo moral sofrido 

pela autora, e também punitivo ao ofensor, a fim de se desestimular a 

repetição de casos semelhantes. Perfunctoriamente, há de se notar que 

não há limites legais previstos para quantificação do dano moral, ficando a 

aferição do montante devido, assim, ao arbítrio do julgador em cada caso 

concreto, pesadas as circunstâncias e consequências do agravo moral. 

Diante do exposto, opino pela procedência dos pedidos iniciais, para fins 

de, com fulcro no artigo 487, I do NCPC, CONDENAR a Reclamada a pagar 

ao autor a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais, 

acrescidos de juros legais de 1% a.m. (um por cento ao mês) devidos 

desde a citação, e correção monetária pelo INPC a partir do presente 

decisum, bem como para declarar inexistente o débito indicado na inicial e 

determinar a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao 

crédito no prazo de 05 dias, sob pena de multa que desde já arbitro em 

R$1.000,00. Jaciara, 09 de dezembro de 2017. ISABEL FERREIRA 

BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-34.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIELLE NOVAES CARVALHO (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000753-34.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Verifica-se que a petição de ID n. 10358798, haver petição da parte autora 

postulando a desistência do feito. O Enunciado n. 90 do Fonaje orienta que 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 
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que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Assim, com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil, opino pela homologação da 

desistência, extinguindo-se o processo sem apreciação do mérito. 

Jaciara/MT, 09 de dezembro de 2.017. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-73.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR BORGES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT0019848A (ADVOGADO)

ILVANIO MARTINS OAB - MT0012301S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVANIR MARCOS RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO)

 

Processo 1000149-73.2017.811.0010 Vistos. Analisando detidamente os 

autos, verifico que a presente demanda deve ser julgada simultaneamente 

com o processo n. 4232-86.2016.811.0010, Cód. 84148, em trâmite na 2ª 

Vara desta comarca. Isso porque, a meu sentir, a causa de pedir de 

ambos os processos é comum, pois ambos se referem à compra e venda 

do veículo Gol de placas NUG 9542, caracterizando assim a conexão. 

Além disso, há receio por parte deste juízo em haver decisões 

conflitantes, o que de igual forma atrairia a reunião do processo mais 

recente àquele distribuído primeiro. O artigo 55 do CPC prevê: Art. 55. 

Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o 

pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão 

reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido 

sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título 

extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - 

às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos 

para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de 

prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos 

separadamente, mesmo sem conexão entre eles. (grifamos) Deste modo, 

entendo que a melhor alternativa para o presente caso seja reunir ambos 

os processos para que possam ser simultaneamente analisados. Ante o 

exposto, com amparo no art. 55 do CPC, opino que a competência para 

processar e julgar o presente feito seja declinada em favor do juízo da 2ª 

vara desta comarca, devendo este processo ser redistribuído em 

dependência ao processo de n. 4232-86.2016.811.0010, Cód. 84148. 

Jaciara, 11 de dezembro de 2017. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010251-69.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR BENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA OAB - MT0017678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

JACIARA SERVICE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ PAES DE ALMEIDA OAB - SP0169564A (ADVOGADO)

 

Processo nº 8010251-69.2016.811.0010 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Prevê o art. 485, IV do CPC que: ”Art. 485. Extingue-se o processo, sem 

resolução de mérito: (...) IV - quando se verificar a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo;”. No presente caso, ante o requerimento do autor, entendo que 

deva ser emitida a certidão de dívida para que ele possa providenciar a 

sua habilitação no processo de recuperação judicial da ré. Logo, verifico 

que houve perda do objeto da execução. Diante disso, opino pela extinção 

do feito ante a perda do objeto com fulcro no artigo 485, IV do CPC. 

Expeça-se a certidão em favor da autora, e após arquive-se. JACIARA, 07 

de dezembro de 2.017. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010751-72.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

8010751-72.2015.8.11.0010 REQUERENTE: CLAUDINEY PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Intime-se a parte devedora para no prazo de 15 

(quinze) dias efetuar o pagamento da condenação, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no 

artigo 523, do Novo Código de Processo Civil. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-93.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte Autora para o prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o 

pagamento das custas processuais no valor de R$ 376,85 e taxa judiciária 

no valor de R$ 127, 22, conforme determinado em sentença, sob pena de 

expedição de certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 

40/2014)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001047-86.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICE DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB: MT0019194A 

Endereço: desconhecido e do Promovido através de seu i. patrono (a) Dr 

(.ª) Advogado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB: 

MT0011065S-A Endereço: R PROFESSOR ALEXANDRE CORREIA, 1, 
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JARDIM VITÓRIA RÉGIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 05657-230 , para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/02/2018 Hora: 

10:45 , devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através de seu i. patrono . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais e do Promovido importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano; Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia . Nada 

mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-44.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA RODRIGUES BASILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000041-44.2017.8.11.0010 REQUERENTE: CREUZA RODRIGUES BASILIO 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Intime-se a parte devedora para no prazo de 

15 (quinze) dias efetuar o pagamento da condenação, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no 

artigo 523, do Novo Código de Processo Civil. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-51.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000047-51.2017.8.11.0010 REQUERENTE: RONEY GONCALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte devedora para 

no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento da condenação, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o 

disposto no artigo 523, do Novo Código de Processo Civil. Tomem-se as 

demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-97.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CANIDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

LOTERICA 13 PONTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL KAPPES OAB - MT0014185A (ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT0003569A (ADVOGADO)

MIRIAM MATTIONI OAB - MT0006678S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000376-97.2016.8.11.0010 REQUERENTE: FRANCISCO CANIDE DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, LOTERICA 13 PONTOS LTDA - ME Vistos. Intime-se a parte 

devedora para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento da 

condenação, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), 

consoante o disposto no artigo 523, do Novo Código de Processo Civil. 

Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001134-42.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CEZAR CRUZ DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: SAULO 

AMORIM DE ARRUDA OAB: MT0015634A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 21/02/2018 Hora: 10:30, devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Nada mais. Marcela Sguarezi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-14.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIVALDO OLIVEIRA MASCARENHAS (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/03/2018 Hora: 09:15, devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Nada mais. Marcela Sguarezi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000507-38.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000507-38.2017.8.11.0010 REQUERENTE: RENAN ARAUJO DA SILVA 
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REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Recebo o presente recurso em seu efeito suspensivo, deferindo a 

gratuidade. Intimem-se a parte recorrida para, querendo, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões, e/ou caso já tenham sido apresentadas, 

encaminhem-se os presentes autos para a Egrégia Turma Recursal para a 

soberana apreciação do recurso cível interposto. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010271-94.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIR GUILHERME MOHR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT0015259A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

8010271-94.2015.8.11.0010 REQUERENTE: IVONIR GUILHERME MOHR 

REQUERIDO: LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

Vistos. Por ora indefiro o pedido formulado pela parte exequente, uma vez 

que o mesmo se limitou em informar sobre a suposta propriedade rural do 

executado, não colacionando nos autos qualquer documento que 

comprove a referida propriedade. Por outro lado, determino a intimação do 

executado para no prazo de 15 (quinze) dias juntar nos autos documento 

probatório da propriedade do executado, sob pena de indeferimento do 

pedido. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-54.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000396-54.2017.8.11.0010 REQUERENTE: JOSIANE SOUZA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Intime-se a parte devedora para 

no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento da condenação, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o 

disposto no artigo 523, do Novo Código de Processo Civil. Tomem-se as 

demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-44.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA ESPROTIN KOIKAM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000774-44.2016.8.11.0010 REQUERENTE: SONIA MARIA ESPROTIN 

KOIKAM REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Intime-se a parte devedora para no prazo de 15 

(quinze) dias efetuar o pagamento da condenação, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no 

artigo 523, do Novo Código de Processo Civil. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-04.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE CHIMATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000809-04.2016.8.11.0010 REQUERENTE: GUSTAVO HENRIQUE CHIMATI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Intime-se a parte devedora para no prazo de 15 (quinze) dias 

efetuar o pagamento da condenação, sob pena de acréscimo de multa de 

10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523, do Novo Código 

de Processo Civil. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-49.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBSON CUNHA COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NUYACIMAR ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme ID n. 11169588 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias 

acerca da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000845-46.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB - MT22657/O (ADVOGADO)

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de intimar a Parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar quanto a petição de ID n. 11271815.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-43.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA FERREIRA VIANA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO CAMPO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT0015701A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que o recurso interposto no ID nº 11283295 e ss, bem 

como, o preparo foi protocolado tempestivamente. Assim, em cumprimento 

ao artigo 42, § 2º da Lei 9099, de 26 de setembro de 1995, intimo a parte 

recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo 

de 10 dias.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000359-27.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO MAURICIO ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de intimar a Parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar quanto a petição de ID n. 11292450 e 

seguintes.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000369-71.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que o recurso de embargos de declaração, ID n.º 

11296920, foi interposto no prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte autora 

para querendo, no prazo de 05 dias, manifestar-se. É o que me cumpre.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010271-31.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE MORALES BEZERRA OAB - MT0005234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARA DAS DORES SIQUEIRA ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de intimar a Parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar quanto a petição de ID n. 11301578.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001193-30.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO BATISTA LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COUNTRY MIX VESTUARIO E MONTARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB: MT24127/O Endereço: BAHIA, COND 113 

QUITINETE 09, JARDIM PAULISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-335 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/03/2018 Hora: 10:45 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Nada mais. Marcela Sguarezi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MARTINHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB: MT0019194A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 08/03/2018 Hora: 09:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. MAria Célia de Brito Capato Auxiliar Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB: MT0019194A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 08/03/2018 Hora: 09:45 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Maria Célia de Brito Capato Auxiliar Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: ANTONIO 

FERREIRA SOBRINHO, 2678, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/03/2018 Hora: 10:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Maria Célia de Brito Capato Auxiliar Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-74.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS OAB - SP0203049A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Processo n. 1000287-74.2016.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o pagamento da obrigação pela requerida e a 

concordância da parte autora (ID 11285880), opino pela extinção da 

presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o alvará, após, arquive-se. Jaciara, 09 de 

janeiro de 2018. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C. Laura Dorileo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001195-97.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI - ME (REQUERENTE)

ALDAIR SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOCHIAKI KOYAMA (REQUERIDO)

SEIVA ASSESSORIA AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: ISLEI 

RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: RIO DA PRATA, 1577, 

MONTES BELOS, SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO - CEP: 76100-000 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/03/2018 Hora: 09:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Maria Célia de BRito Capato Auxiliar Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001122-28.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE MAFFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB: MT19572/O Endereço: 

AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 (intimação virtual - e-mail), acerca da decisão de ID n. 

11131358, bem como, para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no 

dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 08/03/2018 Hora: 10:30, devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Nada mais. Marcela Sguarezi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001089-38.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE FERNANDES CANGUSSU SACHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1001089-38.2017.8.11.0010 REQUERENTE: IVANETE FERNANDES 

CANGUSSU SACHI REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Em 

detido análise dos autos, verifico que a petição inicial carece de 

comprovante de endereço da parte reclamante, razão pela qual determino 

a intimação da parte reclamante para no prazo de 15 (quinze) dias 

emendar a inicial, sob pena de extinção processual. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-50.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUSA GRANZOTTO BOLZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000351-50.2017.8.11.0010 REQUERENTE: MARIA CLEUSA GRANZOTTO 

BOLZAN REQUERIDO: OI S.A Vistos. Intime-se a parte devedora para no 

prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento da condenação, sob pena 

de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no 

artigo 523, do Novo Código de Processo Civil. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-10.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE MANSO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB: MT22108/O Endereço: 

MOEMA, 909, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 (intimação virtual 

- e-mail), acerca da decisão judicial de ID n. 11132385, bem como, para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/03/2018 Hora: 

08:15, devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais. Nada mais. Marcela 

Sguarezi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010430-37.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EMPORIO CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINETE MARTINS NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 
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8010430-37.2015.8.11.0010 REQUERENTE: EMPORIO CALCADOS E 

ACESSORIOS LTDA - ME REQUERIDO: VALDINETE MARTINS NOGUEIRA 

Vistos. Tendo em vista a penhora via RENAJUD realizada nos autos, 

determino a intimação das partes para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito. Às providências. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000565-41.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON MALPELI JUNIOR (EXECUTADO)

LUCEMAR FRANZOI MALPELI (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a Carta Precatória devolvida, 

constante no ID n.º 11317679. É o que me cumpre.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000056-47.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CORADINI MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EZAIDE MARIA CAPELARI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT0001792S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000056-47.2016.8.11.0010 EXEQUENTE: JOSE CARLOS CORADINI 

MARTINS EXECUTADO: EZAIDE MARIA CAPELARI Vistos. Considerando 

que a busca pelo sistema RENAJUD foi realizado, restando infrutífera, 

determino a intimação da parte reclamante para no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção processual. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-25.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DE JESUS CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000148-25.2016.8.11.0010 REQUERENTE: TIM CELULAR S.A. 

REQUERIDO: FABIO DE JESUS CARVALHO Vistos. Considerando que a 

busca pelo sistema RENAJUD foi realizado, restando infrutífera, determino 

a intimação da parte reclamante para no prazo de 10 (dez) dias, requerer 

o que entender de direito, sob pena de extinção processual. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-39.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA KATIUSA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE ARAUJO MIRANDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000354-39.2016.8.11.0010 REQUERENTE: TALITA KATIUSA RIBEIRO 

REQUERIDO: JANETE ARAUJO MIRANDA Vistos. Considerando que a 

busca pelo sistema RENAJUD foi realizado, restando infrutífera, determino 

a intimação da parte reclamante para no prazo de 10 (dez) dias, requerer 

o que entender de direito, sob pena de extinção processual. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-91.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA KATIUSA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEBER LUIZ DIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000357-91.2016.8.11.0010 REQUERENTE: TALITA KATIUSA RIBEIRO 

REQUERIDO: HEBER LUIZ DIAS Vistos. Considerando que a busca pelo 

sistema RENAJUD foi realizado, restando infrutífera, determino a intimação 

da parte reclamante para no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção processual. Às providências. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000085-63.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADESIO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000085-63.2017.8.11.0010 EXEQUENTE: E A DE OLIVEIRA SERVICOS - 

ME EXECUTADO: ADESIO NASCIMENTO Vistos. Considerando que a 

busca pelo sistema RENAJUD foi realizado, restando infrutífera, determino 

a intimação da parte reclamante para no prazo de 10 (dez) dias, requerer 

o que entender de direito, sob pena de extinção processual. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010688-86.2011.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

REZENDE & DIAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO)

Amalia Cadona OAB - MT0015942A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KFK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERWIN ROMMEL VENTURELLI NASCIMENTO OAB - SC24689 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

8010688-86.2011.8.11.0010 EXEQUENTE: REZENDE & DIAS LTDA - ME 

EXECUTADO: KFK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI 

Vistos. Intime-se a parte reclamante para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se quanto o pedido da parte reclamada. Às providências. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-87.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A (ADVOGADO)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000355-87.2017.8.11.0010 REQUERENTE: JEFERSON RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Razões assistem a 

parte exequente, uma vez que demonstrada nos autos o acesso realizado 

pelo patrono da executada, razão pela qual determino que a parte 

executada cumpra a última decisão proferida nos autos. Às providências. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001022-73.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAKKU MAGNETICA INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: JURUCE, 

2544, CASA, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 (intimação virtual - 

e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

08/03/2018 Hora: 09:00, devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Nada mais. Marcela Sguarezi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000503-98.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELLA LINGERIE PRAIA E FITNESS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDA KARINE SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte Autora não se 

manifestou nos presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007, impulsiono o feito para intimar a Parte autora para, no prazo de 

48 horas, dar prosseguimento à lide, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-33.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO CANUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que o recurso de embargos de declaração, ID n.º 

11314078, foi interposto no prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte autora 

para querendo, no prazo de 05 dias, manifestar-se. É o que me cumpre.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-04.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DUTRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo n. 1000464-04.2017.8.11.0010 Certifico e dou fé que o recurso 

interposto no ID nº 11326239 e ss, bem como, o preparo foi protocolado 

tempestivamente. Assim, em cumprimento ao artigo 42, § 2º da Lei 9099, 

de 26 de setembro de 1995, intimo a parte recorrida do recurso, para 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. JACIARA, 12 de 

janeiro de 2018 MARCELA DE SOUZA GARCIA SGUAREZI Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-62.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO FELIX NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000443-62.2016.8.11.0010 REQUERENTE: ELCIO FELIX NASCIMENTO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Tendo em vista a penhora positiva 

realizada nos autos, intimem-se as partes para no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar quanto à penhora realizada, requerendo o que entender 

de direito. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-23.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VIEIRA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1000702-23.2017.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 376,85 e taxa judiciária no valor de R$ 

127,22, conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto (Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014). 

JACIARA, 12 de janeiro de 2018. Marcela Sguarezi Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000646-87.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CARLOS JACINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1000646-87.2017.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 376,85 e taxa judiciária no valor de R$ 

127,22, conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto (Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014). 
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JACIARA, 12 de janeiro de 2018. Marcela Sguarezi Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000705-75.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1000705-75.2017.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 376,85 e taxa judiciária no valor de R$ 

127,22, conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto (Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014). 

JACIARA, 12 de janeiro de 2018. Marcela Sguarezi Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-17.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBSON CUNHA COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO NEVES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL DE SOUSA REGO OAB - PA22818 (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 11287308 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-52.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 11342129 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010367-80.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO PELAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR MEIRELES AIRES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULINE METZ OAB - RS67602 (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de intimar a Parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar quanto a petição de ID n. 11058418 e 

seguintes, bem como, quanto ao ofício n. 151/2017, juntado aos autos no 

ID n. 11316844.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000577-55.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZINETE DE MELO RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 11345047 

foram interpostos no prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte embargada para no 

prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos de declaração de id 

n. 11345047.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000704-90.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1000704-90.2017.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 376,85 e taxa judiciária no valor de R$ 

127,22, conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto (Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014). 

JACIARA, 15 de janeiro de 2018. Marcela Sguarezi Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000703-08.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARQUES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1000703-08.2017.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 376,85 e taxa judiciária no valor de R$ 

127,22, conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto (Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014). 

JACIARA, 15 de janeiro de 2018. Marcela Sguarezi Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-10.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1000774-10.2017.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 376,85 e taxa judiciária no valor de R$ 

127,22, conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto (Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014). 

JACIARA, 15 de janeiro de 2018. Marcela Sguarezi Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-55.2016.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBSON CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA SILVA SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000340-55.2016.8.11.0010 REQUERENTE: JOAO ROBSON CUNHA 

REQUERIDO: PATRICIA SILVA SIQUEIRA Vistos. Intime-se a parte 

reclamante para no prazo de 10 dias, manifestar quanto penhora 

infrutífera realizada, sob pena de extinção processual. Tomem-se as 

demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-50.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1000642-50.2017.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 376,85 e taxa judiciária no valor de R$ 

127,22, conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto (Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014). 

JACIARA, 15 de janeiro de 2018. Marcela Sguarezi Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-55.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBSON CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA SILVA SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 11346067, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010323-27.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME SONO COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 11346231, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010038-97.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE APARECIDA FRANCISCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 11346371, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001055-63.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA CLEMENTE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB: MT22858/O-O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 08/03/2018 Hora: 10:45 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Nada mais. Marcela Sguarezi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-40.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA ADRIANA DE LARA ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 10882508 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001058-18.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR CARLOS PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB: MT22858/O-O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/03/2018 Hora: 08:00, devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Nada mais. Marcela Sguarezi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001056-48.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE MINCHAO DE SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB: MT22858/O-O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/03/2018 Hora: 08:15, devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Nada mais. Marcela Sguarezi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001046-04.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL FERREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: ALEIR 

CARDOSO DE OLIVEIRA OAB: MT0013741A-O Endereço: DAS PEROLAS, 

184, BL B APT 102, BOSQUE DA SAUDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-090 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/03/2018 Hora: 08:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Nada mais. Marcela Sguarezi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010344-37.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADNOEL APARECIDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SEVERINO P. DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 11293451, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000857-26.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDRESONIA GONCALVES (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 11292180, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-18 EXCEÇÕES

Processo Número: 1001037-42.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMARIZANE CANEDO TERUYA - ME (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA CUNHA SIQUEIRA (EXCEPIENTE)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 11293050, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000541-13.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEN LUCIA FERREIRA DE LIMA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 11292339, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010632-82.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE SOUZA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADVAIR ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT0001792S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010632-82.2013.8.11.0010 REQUERENTE: PAULO DE SOUZA MATOS 

REQUERIDO: ADVAIR ALVES DOS SANTOS Vistos. Depois de detido 

exame dos autos, chego à conclusão de que a matéria fático-jurídica 

apresentada no presente feito judicial requer maior dilação probatória, 

mormente no que se refere à realização de perícia agrônoma realizada por 

profissional especializada da área, uma vez que impugnada a avaliação 

realizada pelo Oficial de Justiça, sendo inclusive questionada a 

capacidade do mesmo em realizar a referida avaliação. Necessitando, 

pois, de perícia técnica na área agrônoma, tenho que, a matéria 

fático-jurídica exposta no presente feito judicial exige maior complexidade, 

enquadrando-se, assim, na vedação contida no caput do art. 3º da Lei 

9.099/95, eis que o aludido preceito legal taxativamente trata das ações 

permitidas de serem conhecidas e julgadas pelos Juizados Especiais, in 

verbis: "Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas": Sigo, pois, no caso em testilha, os seguintes 

entendimentos jurisprudenciais: Número do Acórdão: 101889 Número do 

Processo: ACJ25597 Órgão do Processo: Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do D.F. Espécie do Processo: APELAÇÃO NO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL Relator do Processo: HAYDEVALDA SAMPAIO Data de 

Julgamento: 09/12/1997 Data de Publicação: 17/02/1998 Página de 

Publicação: 94 Unidade da Federação: DF Ementa: COMPETÊNCIA - 

JUIZADO ESPECIAL CÍVIL - CAUSA COMPLEXA. Nos termos do artigo 

terceiro da Lei número 9.099/95, a competência do Juizado Especial Cível 

limita-se a conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade. Sendo imprescindível a realização de prova pericial para 

melhor apuração dos fatos, a competência é da Justiça Comum. Decisão: 

CONHECER E IMPROVER O RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. Número do 

Acórdão: 126063 Número do Processo: 19990110656887ACJ Órgão do 
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Processo: Turma Recursal dos Juizados Especiais do D.F. Espécie do 

Processo: APELAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Relator do Processo: 

ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Data de Julgamento: 04/04/2000 Data de 

Publicação: 24/05/2000 Página de Publicação: 62 Unidade da Federação: 

DF Ementa: AÇÃO VISANDO REVISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE 

QUANTIA PAGA. COBRANÇA DE JUROS ILEGAIS. NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. CAUSA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

COMUM. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

VISANDO A AÇÃO A REVISÃO DO CONTRATO COM A DEVOLUÇÃO DE 

IMPORTÂNCIAS INDEVIDAMENTE PAGAS, A TÍTULO DE JUROS, É CAUSA 

DE ALTA COMPLEXIDADE, PORQUE DEPENDE DA REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA PARA EXAMINAR TODOS OS CÁLCULOS E OFERECER 

SUBSÍDIOS PARA O JULGADOR APRECIAR A LEGALIDADE OU NÃO DOS 

JUROS EXIGIDOS. SENDO DE ALTA COMPLEXIDADE, A JUSTIÇA COMUM 

É O FORO COMPETENTE PARA A DEMANDA, EIS QUE A COMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ESTÁ LIMITADA A CAUSAS DE MENOR 

COMPLEXIDADE, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 98, INC. I DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 3º DA LEI Nº 9.099/95. DIANTE DA 

COMPLEXIDADE DA CAUSA, CABERÁ AO JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DECLARAR-SE INCOMPETENTE, DE OFÍCIO OU MEDIANTE 

REQUERIMENTO DA PARTE, EXTINGUINDO O PROCESSO, SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 51, INC. II, DA LEI Nº 

9.099/95. Decisão: SUSCITAR EX OFFICIO PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, EXTINGUINDO-SE O 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. UNÂNIME. Desse modo, 

diante da vedação contida no art. 3º da Lei 9.099/95, ao um sentir, este 

Juízo, em face da complexidade da matéria fático-jurídica do presente feito 

judicial e considerando que os autos se tratam de demanda antiga, que se 

arrasta desde 2013, no intuito de evitar maiores prejuízos processuais, 

DETERMINO a remessa do presente feito a uma das Varas Cíveis da 

Comarca de Jaciara (Justiça Comum), para o seu regular processamento. 

Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001068-62.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN PEREIRA DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB: MT0019194A Endereço: 

QUATROCENTOS E QUATRO QD 128, 57, SETOR IV, TIJUCAL, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78088-413 (intimação virtual - e-mail), para comparecer a 

audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/03/2018 Hora: 08:45, devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais. Nada mais. Marcela Sguarezi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001054-78.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB: MT0019194A Endereço: 

QUATROCENTOS E QUATRO QD 128, 57, SETOR IV, TIJUCAL, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78088-413 (intimação virtual - e-mail), para comparecer a 

audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/03/2018 Hora: 08:00, devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais. Nada mais. Marcela Sguarezi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-57.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-64.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBSON CUNHA COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NUYACIMAR ALVES DOS SANTOS 04288241103 (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 11169803 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010229-79.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY BENITES KOYAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO)

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

8010229-79.2014.8.11.0010 EXEQUENTE: SIRLEY BENITES KOYAMA 

EXECUTADO: ALDO PEREIRA DE SOUZA Vistos. Tendo em vista a 

penhora via RENAJUD realizada nos autos, determino a intimação das 

partes para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000159-20.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO PETRONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000159-20.2017.8.11.0010 EXEQUENTE: E A DE OLIVEIRA SERVICOS - 

ME EXECUTADO: DIEGO PETRONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA Vistos. Tendo 

em vista a penhora positiva realizada nos autos, intimem-se as partes para 
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no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto à penhora realizada, 

requerendo o que entender de direito. Às providências. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-79.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID GABRIELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 11356049 

foram interpostos no prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte embargada para no 

prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos de declaração de id 

n. 11356049.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-51.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 11357625 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-04.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO SOUZA ROCHA - ME (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: ANTONIO 

FERREIRA SOBRINHO, 2678, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/03/2018 Hora: 09:45 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-05.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO TAKENAKA ZANATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSENIR ALVES NUNES SOUZA (REQUERIDO)

PAULO ROBERTO NUNES SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000214-05.2016.8.11.0010 REQUERENTE: VANILDO TAKENAKA 

ZANATA REQUERIDO: PAULO ROBERTO NUNES SOUZA, DEUSENIR 

ALVES NUNES SOUZA Vistos. Tendo em vista a penhora via RENAJUD 

realizada nos autos, determino a intimação das partes para manifestar-se 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001148-26.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB: MT0012466S 

Endereço: JURUCE, 690, SAO SEBASTIAO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 Advogado: ALEXANDER PARMIGIANI OAB: MT0018912A 

Endereço: Rua Potiguaras, 923, Sala B, centro, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 e do Promovido através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

OZANA BAPTISTA GUSMÃO OAB: MT0004062A Endereço: SAO 

SEBASTIAO, 2198, POPULAR, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-400 , para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/02/2018 Hora: 

08:45 , devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através de seu i. patrono . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais e do Promovido importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano; Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia . Nada 

mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010782-92.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGINES PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROGERIO MELLO MARTINS (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para comparecer perante esta secretaria no prazo de 05 

dias para retirar a certidão de crédito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010664-19.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR FERNANDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para comparecer perante esta secretaria no prazo de 05 

dias para retirar a certidão de crédito.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 521 de 1071



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-29.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEMILSON AUGUSTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 11361611 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-87.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A (ADVOGADO)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do 

depósito de id n. 11369533.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-22.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELA SOFIATI DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: ANTONIO 

FERREIRA SOBRINHO, 2678, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/03/2018 Hora: 10:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-39.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte Promovida para no prazo de 05 dias informar seus dados 

bancários a fim de que os valores sejam devolvidos.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001116-21.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO OAB - MT23748/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 11379253.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-35.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDER JOSE VIEIRA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE MATTOS DE CARVALHO OAB - SP294602 (ADVOGADO)

ABRAHAO ISSA NETO OAB - SP83286 (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de intimar a Parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar quanto a petição de ID n. 11384386 e 

seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO COELHO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB: MT0019194A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/03/2018 Hora: 10:15, devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Nada mais. Marcela Sguarezi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN RIBEIRO SILVA SOBRINHO (REQUERIDO)

ALAN RIBEIRO SILVA SOBRINHO E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/03/2018 Hora: 10:45, devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Nada mais. Marcela Sguarezi Analista Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-29.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEMILSON AUGUSTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de intimar a Parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar quanto a petição de ID n. 11395152 e 

seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIADNE SONIA DE MOURA ALMEIDA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 21/03/2018 Hora: 09:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. MAria Célia de Brito Capato Gestora 

Judiciária-Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA KAROLINY DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/03/2018 Hora: 08:45 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Maria Célia de Brito Capato Gestora Judiciária 

-Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-70.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICK RICARDO DA ROCHA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/03/2018 Hora: 09:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. MAria Célia de Brito Capato Gestora Judiciária- 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010783-77.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA VIANA FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a Carta Precatória devolvida, 

constante no ID n.º 11403705. É o que me cumpre.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-55.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO DA CRUZ SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/03/2018 Hora: 09:15 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. MAria Célia de Brito Capato Gestora Judiciária - 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WIDSON JESUS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 21/03/2018 Hora: 08:45, devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Nada mais. Marcela Sguarezi Analista Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-40.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/03/2018 Hora: 09:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. MAria Célia de Brito Capato Gestora Judiciária - 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REBECA RAYLEN DE SOUZA SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/03/2018 Hora: 09:45 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Maria Célia de Brito Capato Gestora Judiciária - 

Substituta

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60014 Nr: 2576-75.2013.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GB, KFdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Certifico a tempestividade do Recurso de Apelação de fls. 189/200. Ante 

o exposto, nos termos do artigo 796 da CNGC, impulsiono o presente feito 

ao DJE para proceder a intimação do(s)requerente(s), na pessoa de se 

patrono, Dr Luiz Carlos Carass, OAB/MT 4223-B, para querendo 

apresentar as contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 87259 Nr: 365-27.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valeria de Araujo Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Miranda Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Karina Bartolomeu Alves - OAB:, Toni Fernandes 

Sanches - OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando a Portaria nº 678/2017-PRES definiu como ponto facultativo 

o dia 28 de março de 2018, REDESIGNO a audiência outrora fixada para o 

dia 27 de Março de 2018 às 14h30min.

Consigno que é dever dos advogados informar ou intimar suas 

testemunhas da designação da audiência, nos termos do art. 455 do 

CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103474 Nr: 8493-36.2017.811.0018

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. Lisboa da Hora - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando o remédio constitucional impetrado, observo que os 

documentos de fls. 14/15 encontram-se parcialmente ilegíveis, 

notadamente no que se refere ao total do pagamento da conta de energia.

Diante disso, com fundamento no art. 10 do CPC/2015 e no princípio da 

primazia da decisão de mérito, uma vez que não se trata de juntada de 

novos documentos, mas sim dos que já constam nos autos, intime-se o 

impetrante para que sane a impossibilidade de visualização acima 

apontada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Consigne que por se tratar de caso urgente, distribuído durante o recesso 

forense, o prazo começará a contar a partir da intimação do advogado 

constituído.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 35766 Nr: 3305-43.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel M. C. da Silva-ME, Raquel Morangueira 

Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAQUEL M. C. DA SILVA-ME, CNPJ: 

01431011000199 e atualmente em local incerto e não sabido RAQUEL 

MORANGUEIRA CARDOSO DA SILVA, Cpf: 44219296115, Rg: 375.050, 

Filiação: Antonio C. da Silva e, data de nascimento: 19/03/1963, 

brasileiro(a), natural de Terra Roxa-PR, solteiro(a), comerciante, Telefone 

(66) 556-2047. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 
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o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/12/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de RAQUEL M. C. DA SILVA-ME e 

RAQUEL MORANGUEIRA CARDOSO DA SILVA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de O EXECUTADO POSSUI CERTIDÃO DE 

DÍVIDA ATIVA - CDA 20082522., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2522/2009.

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 39.978,08

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 57186 Nr: 3423-14.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Neves Vergueiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IVAN NEVES VERGUEIRO, Cpf: 

10207089809, Rg: 18.459.039-5, brasileiro(a), casado(a), pecuarista. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de IVAN NEVES VERGUEIRO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de O EXECUTADO 

POSSUI CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA Nº 201210098., inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 10098/2012.

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 9.278,31

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 39770 Nr: 231-10.2011.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Juara - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco da Silva Sobral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO DA SILVA SOBRAL, Cpf: 

90579500144, Rg: 1423924-8, Filiação: José de Almeida Sobral e 

Raimunda da Silva Sobral, data de nascimento: 20/05/1980, brasileiro(a), 

natural de Tuntum-MA, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 3556-3652. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA QUE NO PRAZO DE 15 

DIAS, SENDO QUE NO CASO DE NÃO PAGAMENTO O MONTANTE SERÁ 

ACRESCIDO DE MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO), NOS TERMOS DO 

ARTIGO 475-J DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Despacho/Decisão: Vistos em correição;Feito encontra-se em ordem, 

aguardando cumprimento de ato pela Secretaria.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sueli Aparecida Mileski, 

digitei.

Juara, 07 de dezembro de 2017

Alexandre Sócrates Mendes Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 58265 Nr: 747-59.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto de Molas São Mateus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): POSTO DE MOLAS SÃO MATEUS, CNPJ: 

03946133000143, Inscrição Estadual: 13.195.770-8. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/02/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUARA-MT- NA PESSOA DO GESTOR em face de POSTO 

DE MOLAS SÃO MATEUS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de EXECUÇÃO FISCAL TRIBUTÁRIA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 590/2008, 591/2008, 592/2008, 593/2008 

(MAIS 5 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.515,80

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60593 Nr: 3203-79.2013.811.0018

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edison dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton Kara Jose, Rubens Kara José

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Usielma Barros Piccini - 

OAB:260058/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Ricardo Cavina - 

OAB:9.576-A, Simone Rossi - OAB:189.910, Valmir Antonio de 

Moraes - OAB:4.993 MT

 Código n°60593

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Em análise da certidão da Sra. Meirinha (f. 211) verifico que refoge da 

competência dos Oficiais de Justiça proceder o levantamento estatístico 

almejado nestes autos por sua complexidade.

Desse modo tenho por necessário nomear perito expert para realização 

do serviço e para tanto nomeio a REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA (Av. 

Rubens de Mendonça, n° 1856, SL 408, Edifício Cuiabá Office Tower, 

Bosque da Saúde, CEP 78.050-000, tel. (65) 3052-7636), devidamente 

cadastrada no banco de peritos da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato 

Grosso, independentemente de compromisso.

Assevera-se que para o desempenho de sua função, pode o perito 

utilizar-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo 

informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte ou 

em repartições públicas, bem como instruir o laudo com plantas, 

desenhos, fotografias e outras e quaisquer peças.

Intime-se o perito nomeado para que apresente a proposta de honorários, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a apresentação da proposta de honorários periciais vista as partes 

para manifestação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 103572 Nr: 8536-70.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo José Martins Paiva, Roberto 
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Aparecido Paiva, PAIVA & HEEMAN DE PAIVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 103572

 DECISÃO

Compulsando os autos, verifico que não consta a juntada de comprovante 

do pagamento de taxas e custas judiciais ou mesmo comprovação de 

hipossuficiência para concessão do benefício da justiça gratuita, motivo 

pelo qual deixo de receber a inicial.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, do NCPC), acoste aos autos comprovantes de 

pagamento de custas e taxas sobre o valor da causa ou ainda 

comprovação da alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do NCPC.

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 19569 Nr: 1993-37.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Custódio Jorge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOAQUIM CUSTÓDIO JORGE, Cpf: 

33437831968, brasileiro(a), solteiro(a), comerciante. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO SOBRE A PENHORA FEITA NOS AUTOS

Despacho/Decisão: Código nº 19569D E S P A C H OCumpra-se as 

determinações de fls. 47, intimando o executado da penhora realizada nos 

autos por edital.Às providências.Em Juara/MT, 27 de outubro de 2017. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES- Juiz de Direito -

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sueli Aparecida Mileski, 

digitei.

Juara, 07 de dezembro de 2017

Alexandre Sócrates Mendes Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 36118 Nr: 282-55.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Amadeu de Almeida, Adão Amadeu de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A. AMADEU DE ALMEIDA, CNPJ: 

26781542000132 e atualmente em local incerto e não sabido ADÃO 

AMADEU DE ALMEIDA, Cpf: 32765584915, Rg: 1.625.107, Filiação: Ana 

Paes de Almeida e Brasilino Gomes de Almeida, data de nascimento: 

20/03/1945, brasileiro(a), natural de Paranapanema-, casado(a), 

aposentado, Telefone 556-1022. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/02/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de A. AMADEU DE ALMEIDA e 

ADÃO AMADEU DE ALMEIDA, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de O EXECUTADO POSSUI CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA 

Nº200910648., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

10648/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 9.070,84

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 38654 Nr: 2678-05.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose Lazareti Fragnan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Gouveia Viana, Nanci da Silva Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT, Luciano Silva Alves - OAB:8882/MT

 Código n° 38654

DESPACHO

Diante da manifestação da parte exequente às fls. 203/204, intime-se o 

DETRAN-MT e DETRAN-SP para que cumpra o acórdão de fls. 119/126, 

para que efetue a transferência do veículo placa CFI-7997 e os 

respectivos débito após a venda para o nome da requerida, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

CUMPRA-SE.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 56610 Nr: 2811-76.2012.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durcilene Bertoncello Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Luzia Cheron Bertoncello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DURCILENE BERTONCELLO MARTINS, 

Cpf: 57151458134, Rg: 0826940-8, Filiação: Valdomiro Bertoncello e 

Aparecida Luiza Cheron Bertoncelo, data de nascimento: 31/03/1971, 

brasileiro(a), natural de Ivaitinga-PR, casado(a), tecnica em /enfermagem, 

Telefone 84366342. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS DA EXISTÊNCIA E 

DO TEOR DA AÇÃO JUDICIAL ACIMA INDICADA, CONSOANTE CONSTA 

DA PETIÇÃO INICIAL, BEM COMO DA R. DECISÃO/DESPACHO 

PROFERIDA(O) PELO JUÍZO.

Despacho/Decisão: FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, DECRETO a 

interdição de Aparecida Luzia Cheron Bertoncello, declarando-a 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, de 

acordo com o art. 3º, III da lei 3.298/99 e art. 755, inc. I, §2º do NCPC, 

nomeando como curadora a Srª. Durcilene Bertoncello Martins, devendo 

ser expedido o respectivo termo de compromisso. Inscreva-se a presente 

sentença de interdição no Cartório de Registro Civil competente e 

publique-se na imprensa local e no órgão oficial por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 dias, devendo constar no edital o nome do interdito e de 

seu curador, a causa da interdição e os limites da curatela, tudo nos 

termos do art. 755, §3º do NCPC. Custas serão suportadas pela 

requerente, suspensa a exigibilidade, no prazo legal. CIÊNCIA ao MPE. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se procedendo às baixas 

necessárias. P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sueli Aparecida Mileski, 

digitei.

Juara, 07 de dezembro de 2017

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 59485 Nr: 2005-07.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Nunes da Mota Transportes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MANOEL NUNES DA MOTA 

TRANSPORTES, CNPJ: 08681773000192. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/03/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUARA-MT- NA PESSOA DO GESTOR em face de MANOEL 

NUNES DA MOTA TRANSPORTES, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL TRIBUTÁRIA, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1053/2008, 1054/2008, 

505/2008, 506/2008 (MAIS 5 OBJETOS)..

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 32.039,51

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 59635 Nr: 2168-84.2013.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, Valdemar Teodoro Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samara da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SAMARA DA SILVA FERREIRA, Rg: 

1653646-0, Filiação: Valdemar Teodoro Ferreira e Maria da Silva Ferreira, 

data de nascimento: 06/07/1984, brasileiro(a), natural de Porto dos 

Gaúchos-MT, convivente, do lar, Telefone (66) 3556-4742. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS DA EXISTÊNCIA E 

DO TEOR DA AÇÃO JUDICIAL ACIMA INDICADA, CONSOANTE CONSTA 

DA PETIÇÃO INICIAL, BEM COMO DA R. DECISÃO/DESPACHO 

PROFERIDA(O) PELO JUÍZO.

Despacho/Decisão: FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, DECRETO a 

interdição de Samara da Silva Ferreira, declarando-a absolutamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, de acordo com o 

art. 3º, III da lei 3.298/99 e art. 755, inc. I, §2º do NCPC, nomeando como 

curador definitivo o Sr. Valdemar Teodoro Ferreira, devendo ser expedido 

o respectivo termo de compromisso. Inscreva-se a presente sentença de 

interdição no Cartório de Registro Civil competente e publique-se na 

imprensa local e no órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 

dias, devendo constar no edital o nome da interditanda e de seu curador, a 

causa da interdição e os limites da curatela, tudo nos termos do art. 755, 

§3º do NCPC. Custas serão suportadas pelo requerente, suspensa a 

exigibilidade, no prazo legal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

procedendo às baixas necessárias. P.R.I.C. Em Juara/MT, 26 de junho de 

2017.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sueli Aparecida Mileski, 

digitei.

Juara, 07 de dezembro de 2017

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61273 Nr: 3886-19.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elen Penha Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair Sergio Birnfeld, Concessionárias Águas 

de Juara, Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Fabricio Tsuji Ishiki - OAB:13.218/B, Felicio 

Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 Código n° 61273

 DESPACHO

Diante das informações trazidas pela parte autora em petitório de f. 

284-285, determino que a Secretaria da Vara entre em contato com 

Comarca de Itapaci-GO solicitando informações acerca do cumprimento da 

missiva ou agendamento de audiência para oitiva da testemunha João 

Leandro dos Reis.

Em caso negativo, volte-me imediatamente concluso para deliberar.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86576 Nr: 5557-72.2016.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tania Regina Perussi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte autora em face 

da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão e 

homologou o acordo firmado pelas partes.

Alega a embargante estar contraditória a referida sentença, pois relata 

que recebeu o pagamento do valor pretendido em acordo extrajudicial 

pugnando assim pela desistência da ação e não pela homologação do 

acordo.

Pois bem.

Assim dispõe o art. 1.022, I, do NCPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

(...)”

Nesse cenário verifico não assiste razão a parte embargante, pois 

conforme já esclarecido no bojo da sentença proferida por este Juízo, não 

há que se falar em desistência da ação, pois a própria parte informa que 

houve transação e a quitação do valor supracitado que originou o 

presente feito, devendo, portanto a ação ser extinta ante o pagamento do 

débito objeto de acordo entre as partes.

 É de se observar que celebrada transação quando a relação jurídica já se 

encontra deduzida em um processo, deverá este ser extinto, com 

resolução do mérito, através de sentença homologatória do ato 

compositivo que tem por função pôr fim na lide, o que é o caso dos autos.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS RECEBO os embargos e os IMPROVEJO 

mantendo incólume a sentença de Ref: 29.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.

P.R.I.C.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 36620 Nr: 784-91.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio de Frutas Sanches & Nascimento 

Ltda-ME, Sandra Regina Furtado, João Crisanto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMERCIO DE FRUTAS SANCHES & 

NASCIMENTO LTDA-ME, CNPJ: 04512069000236, atualmente em local 

incerto e não sabido SANDRA REGINA FURTADO, Cpf: 07923324824, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido JOÃO CRISANTO 

DE SOUZA, Cpf: 24952711897, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de COMERCIO DE FRUTAS 

SANCHES & NASCIMENTO LTDA-ME, SANDRA REGINA FURTADOE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de O 

EXECUTADO POSSUI UMA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA DE Nº 

20096150., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

6150/2009.

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 8.585,56

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 36624 Nr: 788-31.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. T. Silva França, Maria Terezinha Silva 

França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M. T. SILVA FRANÇA, CNPJ: 

03141970000103 e atualmente em local incerto e não sabido MARIA 

TEREZINHA SILVA FRANÇA, Cpf: 05551422801, Rg: 1.166.698-6, Filiação: 

Francisco Gomes da Silva e Helena Fausino Dias da Silva, data de 

nascimento: 09/04/1961, brasileiro(a), natural de Eminianópolis-SP, 

casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de M. T. SILVA FRANÇA e MARIA 

TEREZINHA SILVA FRANÇA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de EXECUÇÃO FISCAL TRIBUTÁRIA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6147/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.494,02

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 36715 Nr: 878-39.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gregorio José da Silva - ME, Gregório José da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GREGORIO JOSÉ DA SILVA - ME, CNPJ: 

06000405000106 e atualmente em local incerto e não sabido GREGÓRIO 

JOSÉ DA SILVA, Cpf: 00212668161, Rg: 1158575-7, Filiação: Sabino 

Ferreira da Silva e Gumercinda de Oliveira, data de nascimento: 

02/03/1978, brasileiro(a), natural de Alto Piquiri-PR, solteiro(a), aux. 

enfermagem, Telefone 3556--5123. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de GREGORIO JOSÉ DA SILVA - 

ME e GREGÓRIO JOSÉ DA SILVA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL TRIBUTÁRIA, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 9431/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 19.837,17

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 37274 Nr: 1442-18.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. Braga Silva-ME, Almir Júlio Braga Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A. J. BRAGA SILVA-ME, CNPJ: 

01907128000287 e atualmente em local incerto e não sabido ALMIR JÚLIO 

BRAGA SILVA, Cpf: 73150177120, Rg: 307.000-0, Filiação: Manoel 

Valdeci da Silva e Gizelda Maria Pereira Braga Silva, data de nascimento: 

14/01/1975, brasileiro(a), natural de Goiania-GO, casado(a), empresário. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de A. J. BRAGA SILVA-ME e 

ALMIR JÚLIO BRAGA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de EXECUÇÃO FISCAL TRIBUTÁRIA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 543/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 28.764,46

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 38690 Nr: 2714-47.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 
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OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Código nº 38690

D E S P A C H O

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificar 

o valor atualizado do débito, anexando planilha com memória de cálculo.

Após, concluso para deliberação quanto ao pedido de penhora online.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55044 Nr: 1235-48.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Alexandre da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Macedo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 55044

D E S P A C H O

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificar 

o valor atualizado do débito, anexando planilha com memória de cálculo.

Após, concluso para deliberação quanto ao pedido de penhora online.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 55921 Nr: 2146-60.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAB, DAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIO DOMINGOS BARBOSA, Cpf: 

83895019100, Rg: 1392717-5, Filiação: Sebastião Domingos de Souza e 

Jenuara Barbosa de Souza, data de nascimento: 12/06/1980, brasileiro(a), 

natural de Cassilândia-MS, convivente, pedreiro, Telefone 556-2820. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS 

NO VALOR ATUALIZADO R$ 502,86 (QUINHENTOS E DOIS REAIS E 

OITENTA E SEIS CENTAVOS).

Despacho/Decisão: D E C I S Ã ODEFIRO o pedido de fl. 42, item “2”.Sem 

prejuízo, INDEFIRO o pedido de ofícios a outros órgãos/entidades com a 

finalidade de localizar bens em nome do executado, pois de acordo com a 

legislação processual, é ônus do exequente a viabilização da localização 

de bens do executado, não devendo este encargo ser transferido ao 

Poder Judiciário.Nesse sentido:AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

FISCAL. REQUISIÇÃO DE OFÍCIO AO REGISTRO DE IMÓVEIS PARA 

LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. A localização 

do devedor ou de bens passíveis de penhora é ônus do credor. A 

expedição de ofício a órgãos da administração e/ou concessionárias de 

serviços públicos, com o fim de obter o endereço ou informações sobre 

bens do devedor, somente tem lugar, em situações excepcionais e após a 

comprovação de que o exeqüente exauriu todos os meios postos à sua 

disposição para localizar o endereço ou patrimônio do executado, o que 

não ocorre no caso dos autos. Agravo desprovido. (Agravo de 

Instrumento Nº 70063059059, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 01/04/2015).

(TJ-RS - AI: 70063059059 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de 

Julgamento: 01/04/2015, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 07/04/2015)Escoado o prazo de 

suspensão do feito (90 dias), intime-se a parte requerente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar bens passíveis de penhora em nome do 

executado, para o consequente deslinde do feito, sob pena de extinção 

anômala.Às providências.Cumpra-se expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sueli Aparecida Mileski, 

digitei.

Juara, 07 de dezembro de 2017

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 57193 Nr: 3430-06.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorifico Quatro Marcos Ltda, Jorge Abrão, 

Sebastião Douglas Jorge Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SEBASTIÃO DOUGLAS JORGE XAVIER, 

Cpf: 03227282828, Rg: 12250364, Filiação: Sebastião Bueno Xavier e de 

Laura Sorge Xavier, data de nascimento: 15/08/1961, brasileiro(a), natural 

de São Paulo-SP, separado(a) judicialmente, comerciante. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de FRIGORIFICO QUATRO 

MARCOS LTDA, JORGE ABRÃOE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL TRIBUTÁRIA, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8038/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 103.305,60

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 57412 Nr: 3650-04.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Custódio Jorge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOAQUIM CUSTÓDIO JORGE, Cpf: 

33437831968, brasileiro(a), solteiro(a), comerciante. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUARA-MT- NA PESSOA DO GESTOR em face de JOAQUIM 

CUSTÓDIO JORGE, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL TRIBUTÁRIA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4066/2008, 4067/2008, 3203/2009, 

4080/2009 (MAIS 4 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.928,90

 Edital de Citação
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 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 58434 Nr: 920-83.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci de Freitas Meleski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DARCI DE FREITAS MELESKI, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/02/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUARA-MT- NA PESSOA DO GESTOR em face de DARCI DE 

FREITAS MELESKI, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL TRIBUTÁRIA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1815/2010, 40/2010, 2625/2011, 839/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.832,93

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61198 Nr: 3814-32.2013.811.0018

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. R. de Almeida dos Santos-ME, Claudemir 

Rodrigo de Almeida dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123PR/16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 61198

D E S P A C H O

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificar 

o valor atualizado do débito, anexando planilha com memória de cálculo.

Após, concluso para deliberação quanto ao pedido de penhora online.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 61264 Nr: 3877-57.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMdS, MGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO MOREIRA DA CRUZ, Filiação: 

Salomão Moreira da Cruz e de Isaura Alves da Cruz, brasileiro(a), natural 

de Vila Gloria-MS, serviços gerais. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS 

NO VALOR ATUALIZADO DE R$ 502,86 (QUINHENHOS E DOIS REAIS E 

OITENTA E SEIS CENTAVOS).

Despacho/Decisão: D E C I S Ã OConsiderando a manifestação de fls. 

25/27, INTIME-SE a parte executada, para que, no prazo de 3 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito alimentar em atraso, comprovar que o fez 

ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser decretada sua 

prisão civil.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sueli Aparecida Mileski, 

digitei.

Juara, 07 de dezembro de 2017

Alexandre Sócrates Mendes Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 61345 Nr: 3954-66.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Batista da Costa - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J. BATISTA DA COSTA - ME, CNPJ: 

10380872000267. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/09/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de J. BATISTA DA COSTA - ME, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL 

TRIBUTÁRIA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

3328/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 18.295,97

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62052 Nr: 4680-40.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza de Oliveira Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 62052

Vistos e etc.

Trata-se de embargos de declaração interposto pela requerente, em face 

da sentença que julgou procedente o pedido autoral, alegando em suma 

que houve omissão quanto a análise do pedido de tutela antecipada.

Pois bem.

Assim dispõe o art. 1.022, do NCPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Analisando o dispositivo acima verifico que não restou caracterizada 

qualquer omissão na sentença, posto que o pedido de tutela antecipada já 

foi apreciado no presente feito (f. 15/16), sento tal pleito indeferido pela 

ausência dos requisitos legais.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, RECEBO os embargos de declaração e 

NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença na sua integralidade.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

P.R.I.C.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 63834 Nr: 1217-56.2014.811.0018
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Ripar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LAERCIO RIPAR, Cpf: 27393446863, Rg: 

352335993, Filiação: João Ripar e Natalia Aparecida da Silva Ripar, data de 

nascimento: 04/10/1977, brasileiro(a), natural de Mundo Novo-MS, 

solteiro(a), agricultor, Telefone (66) 9621-7474. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/04/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MT. em face de LAERCIO 

RIPAR, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO 

FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

000770/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.117,63

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 103697 Nr: 8605-05.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Francisco Rubira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo José Martins Paiva, Roberto 

Aparecido Paiva, PAIVA & HEEMAN DE PAIVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 103697

 DECISÃO

Compulsando os autos, verifico que não consta a juntada de comprovante 

do pagamento de taxas e custas judiciais ou mesmo comprovação de 

hipossuficiência para concessão do benefício da justiça gratuita, motivo 

pelo qual deixo de receber a inicial.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, do NCPC), acoste aos autos comprovantes de 

pagamento de custas e taxas sobre o valor da causa ou ainda 

comprovação da alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do NCPC.

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 34776 Nr: 2319-89.2009.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro A dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Costa Santos Borralho - 

OAB:3607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 34776

DESPACHO

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 51.

Após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 36622 Nr: 786-61.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Marangoni-EPP, Marcelo Marangoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO MARANGONI-EPP, CNPJ: 

03433087000189, Inscrição Estadual: 13.190.313-6 e atualmente em local 

incerto e não sabido MARCELO MARANGONI, Cpf: 10202937801, Rg: 

15.988.675, brasileiro(a), casado(a), pecuarista. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MARCELO MARANGONI-EPP e 

MARCELO MARANGONI, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de EXECUÇÃO FISCAL TRIBUTÁRIA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6230/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.089,68

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 41977 Nr: 2409-29.2011.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Vieira Morales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romão Morales Requena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROMÃO MORALES REQUENA, Cpf: 

32438591820, Rg: 5.876, Filiação: Romão Morales Sanches e de Maria 

Requena Lopes, data de nascimento: 03/04/1939, brasileiro(a), natural de 

Birigui-SP, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS DA EXISTÊNCIA E 

DO TEOR DA AÇÃO JUDICIAL ACIMA INDICADA, CONSOANTE CONSTA 

DA PETIÇÃO INICIAL A SEGUIR TRANSCRITA EM RESUMO, BEM COMO DA 

R. DECISÃO/DESPACHO PROFERIDA(O) PELO JUÍZO.

Despacho/Decisão: ANTE O EXPOSTO E, CONSIDERANDO TUDO MAIS 

QUE DOS AUTOS CONSTAM, E COM EMBASAMENTO NO LAUDO 

PERICIALE, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E DECRETO A INTERDIÇÃO DE ROMÃO 

MORALES REQUENA, BRASILEIRO, CASADO, PORTADOR DA CÉDULA DE 

IDENTIDADE RG Nº 5.876 SSP/MT, INSCRITO NO CPF SOB Nº 

324.385.918-20, DECLARANDO-O ABSOLUTAMENTE INCAPAZ DE 

EXERCER TODOS OS ATOS DA VISA CIVIL, COM FUNDAMENTO NO ART. 

3º, INCISO II DO CÓDIGO CIVIL E, EM CONSEQUÊNCIA, NOMEIO-LHE 

CURADORA SRA. MARIA VIEIRA MORALES, QUE DEVERÁ PRESTAR 

COMPROMISSO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS (ART. 1.187 DO CPC). 

POR CONSEQÊNCIA, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EM OBEDIÊNCIA AO 

DISPOSTO NO ART. 1.184 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E NO ART. 9, 

III, DO CÓDIGO CIVIL/2002, INSCREVA-SE A PRESENTE NO REGISTRO 

CIVIL E PUBLIQUE-SE NA IMPRENSA LOCAL E NO ÓRGÃO OFICIAL, 03 

VEZES, COM INTERVALO DE 10 (DEZ) DIAS.
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sueli Aparecida Mileski, 

digitei.

Juara, 27 de novembro de 2017

Alexandre Sócrates Mendes Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43038 Nr: 151-12.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Pereira Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.C.S. Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT/8184-A

 Código n° 43038

SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença”, movida por VANDERLEI PEREIRA 

MACHADO, em face de B.C.S. SEGUROS S/A, qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, a parte executada informou o pagamento 

total da condenação(f. 15/159), pugnando pela extinção do feito e 

arquivamento dos autos.

A parte exequente concorda com o valor depositado, pugnando pelo 

levantamento da quantia (f. 161).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

O artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, inclusive com concordância da parte exequente (f. 161), 

portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, mormente quando 

seu objetivo já foi alcançado, inclusive sendo os valores devidamente 

recebidos.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Sem custas e honorários.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 44044 Nr: 1154-02.2012.811.0018

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ana Barbosa Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Exatoria Estadual de Rendas de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA 

- OAB:3035/MT

 Intimar o ilustre advogado da parte autora para que efetue depósito de 

diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS DA 

PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de guias on line 

– emissão de guias de diligencias. Caso necessário será solicitado 

complementação da diligencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55748 Nr: 1967-29.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Aparecida de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Net- Serviços de Comunicação S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT/13431-B, Marcos Daniel Ferreira Cavalcante - 

OAB:16.396, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT/8184-A

 Código n° 55748

 SENTENÇA

“Ab initio” altere-se a capa dos autos para fazer constar a nova face 

processual de cumprimento de sentença, alterando ainda o nome da 

Empresa ora requerida e o novo patrono conforme informações 

apresentadas às f. 103/119.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Andréia Aparecida de 

Lima em face de Claro S.A, ambos qualificados nos autos.

Recebido o pedido de cumprimento de sentença (decisão de f. 100) a 

parte devedora fora intimada e depositou os valores em conta judicial 

conforme pugnado pela autora, porém impugnou o montante apresentado 

e acostou novo cálculo (f. 110).

Citada, a parte exequente concordou com os cálculos apresentados 

pugnando por seu levantamento e pela extinção da ação (f. 121-122).

É o breve relatório. Decido.

Direto ao ponto, diante da satisfação total da obrigação, tenho que 

homologar os cálculos apresentados e extinguir a obrigação é medida que 

se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO por sentença EXTINTO o presente 

feito, com fulcro no art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Desse modo, considerando que a parte executada procedeu ao 

pagamento dos valores da condenação via “Depósito Judicial” na agência 

bancária do Banco do Brasil, expeça-se ofício para a Instituição Bancária 

autorizando o pagamento dos valores em todas as guias vinculadas a este 

processo.

Ressalto que no ofício deverá conter a informação de que a Guia de n. 

753390-P, deverá ter o valor levantado de modo parcial para a parte 

exequente, devendo o valor de R$ 2.762,48 (dois mil setecentos e 

sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) serem liberados em 

nome do depositante Claro S.A.

Deixo de condenar a parte exequente em honorários advocatícios eis que 

não houve pretensão resistida da parte adversa.

Após, certificado o transito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55893 Nr: 2112-85.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valterson Nogueira Cintra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A, Murillo Espinolla de Oliveira Lima - 

OAB:'3127-A

 Intimar Patrono da parte requerida para que junte aos autos, no prazo de 

cinco dias, comprovante de pagamento das custas finais, conforme 

calculo de fl. 106

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 58209 Nr: 687-86.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SANDRA MARIA DA SILVA, Cpf: 

58108416191, Rg: 1.038.506-1, Filiação: José Adeilton da Silva e Sônica 
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Ivan de Carvalho da Silva, data de nascimento: 14/09/1974, brasileiro(a), 

natural de Maria Helena-PR, divorciado(a), representante 

comercial/vendedora, Telefone 9912-0957. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/02/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUARA-MT- NA PESSOA DO GESTOR em face de SANDRA 

MARIA DA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL TRIBUTÁRIA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1328/2009, 419/2010, 114/2011, 2616/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.460,03

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 58486 Nr: 973-64.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. A. de Carvalho E Cia Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): W. A. DE CARVALHO E CIA LTDA-ME, 

CNPJ: 06052951000190. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/02/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUARA-MT- NA PESSOA DO GESTOR em face de W. A. DE 

CARVALHO E CIA LTDA-ME, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de O EXECUTADO POSSUI CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA Nº 

5323/2010., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

5322/2010, 5323/2010, 5324/2010, 5325/2010 (MAIS 9 OBJETOS)..

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 11.186,63

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 61768 Nr: 4388-55.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinval da Silva Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SINVAL DA SILVA MAIA, Cpf: 

44697198115, Filiação: Clarindo Evangelista Maia e Maria Augusta 

Fernandes Maia. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/10/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL em face de SINVAL DA SILVA MAIA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL 

TRIBUTÁRIA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

13 6 13 001250-54/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 31.389,51

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 64453 Nr: 1783-05.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAIMUNDO BARROS FERNANDES, Cpf: 

27895254200, Rg: 2272081-2, Filiação: Augusto Barros Pereira e 

Raimunda Fernandes Pereira, data de nascimento: 10/04/1968, 

brasileiro(a), natural de Bragança-PA, convivente, serviços gerais, 

Telefone 66-96597513. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS 

NO VALOR ATUALIZADO R$ 501,73 (QUINHENTOS E UM REAIS E 

SETENTA E TRÊS CENTAVOS).

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Considerando o disposto na 

Portaria n° 01/2015-GAB2 e na Portaria n° 05/2015-GAB2, dispondo sobre 

a determinação de realização da Correição Geral Ordinária junto a 

Segunda Vara e ao Juizado Especial da Comarca de Juara/MT, e primando 

pelo atendimento das demandas urgentes, não se tratando de processo 

que envolve medidas excepcional, e levando em conta o acervo de mais 

de 2.000 (dois mil) processos conclusos em Gabinete, insiro a presente 

demanda em Plano de Trabalho para análise no curso normal dos 

trabalhos, hipótese na qual os autos permanecerão conclusos neste 

Gabinete.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sueli Aparecida Mileski, 

digitei.

Juara, 07 de dezembro de 2017

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 103297 Nr: 8412-87.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Silva de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, reconheço o instituto da COISA 

JULGADA, e indefiro a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, I e V do CPC.Condeno a parte autora em 

litigância de má-fé, no importe de 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo 

(art. 81, §2º do CPC).Custas pela parte autora.Remeta-se cópia destes 

autos e do processo código 78679, para a Polícia Federal para apurar 

suposto crime de falsidade ideológica, na busca de obtenção de lucro da 

Autarquia Federal tanto pela parte autora, como pelo advogado.Remeta-se 

cópia destes autos e do processo cod.78679, para o Conselho de Ética da 

OAB em Cuiabá-MT, para apurar infração disciplinar em relação ao 

advogado ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES, OAB-MT 11.203.Após, 

transcorrido o prazo, certifiquem-se e arquivem-se os autos com as 

anotações de estilo.P. R. I. C.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65050 Nr: 2299-25.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFdOBS, KAOBS, Luzinete de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charleston Bittencourt Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - 

OAB:7824

 DESPACHO

Considerando que de forma equivocada os autos foram impulsionados à 

Defensoria Pública, intime-se a patrona habilitada Dra. Lindamir Macedo de 

Paiva representante do polo passivo, para manifestar nos autos no prazo 

de 10 (dez) dias sob pena de presunção de cumprimento do acordo e 

consequente extinção do feito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63646 Nr: 1047-84.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15312, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435

 Intimar os patronos da parte executada, para querendo, oferecer 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39388 Nr: 3408-16.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Leasing S.A - Arrendamento 

Mercantil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudete Ribeiro de Lima - 

OAB:12.040

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

6.221,02 (Seis mil duzentos e vinte e um reais e dois centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls.61. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 3.110,51 (Três mil cento e dez reais e 

cinquenta e um centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

3.110,51 (Três mil cento e dez reais e cinquenta e um centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65576 Nr: 2737-51.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Luz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880, 

Márcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 Intimar as patronas da parte autora, quanto ao retorno dos autos da 2ª 

Instância, bem como para que se manifeste quanto a juntada de fl.110/114, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 84522 Nr: 4416-18.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tania Regina Perussi, Jorge Miguel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, HOMOLOGO o acordo de vontades 

apresentado às fls. 108/112, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, cujas cláusulas passam a fazer parte integrante da presente 

sentença, EM CONSEQUÊNCIA JULGO EXTINTO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Novo 

Código de Processo Civil.Custas processuais finais ficam de 

responsabilidade das partes executadas, conforme acordo.Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as anotações e baixas de 

estilo.P.R.I.C.ALEXANDRE SÓCRATES MENDES– Juiz de Direito –

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 100994 Nr: 7255-79.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A - Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mandala Agropecuária e Construções Ltda, 

Douglas Martin Paes de Barros, Diego Martin Paes de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a 

correspodencia devolvida sem cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63641 Nr: 1042-62.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Gavea Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12.854/B

 Intimar a patrona da parte executada, para querendo, oferecer 

contrarrazões ao Recurso de Apelação fl.85/90, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63769 Nr: 1150-91.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A. de Queiroz-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15312, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435

 Intimar os patronos da parte executada, para querendo, oferecer 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70456 Nr: 1502-15.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitorio Rech

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTOS os 

presentes autos, sem resolução do mérito, nos estritos limites 

enunciativos do artigo 485, VIII, do CPC/2015.Sem custas e honorários 

ante a gratuidade da justiça.Transitada em julgado, arquivem-se com as 

formalidades de estilo.P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 103913 Nr: 8714-19.2017.811.0018

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: L. A. DE OLIVEIRA PRODUÇÕES - ME, Luciano 

Aparecido de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vara Especializada da Infância e Juventude da 

Comarca de Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIACompulsando os autos denoto que o evento 

possui fins lucrativos, devendo a parte recolher taxas e custas 

processuais no valor mínimo.Verifico que a parte requerente pleiteia, em 

nome próprio e em seu interesse direto, autorização judicial para que os 

menores possam comparecer desacompanhados dos pais.Neste caso, é 

devido as custas e taxas judiciária tendo em vista que o evento visa obter 

lucro, motivo pelo qual a interpretação dada ao Art. 141, §2º do ECA está 

equivocada pela parte requerente. Sim, pois a regra de isenção de custas 

e emolumentos prevista no dispositivo se destina às crianças e aos 

adolescentes quando partes autoras ou rés em demandas movidas 

perante a Justiça da Infância e da Juventude, não sendo extensíveis a 

outras pessoas que demandarem em juízo, tampouco a pessoa jurídica, 

como neste caso.Neste sentido[...]Ademais, infelizmente e de forma 

completamente equivocada por anos não houve o recolhimento de custas 

e taxas judiciárias nos requerimentos desta natureza nesta Comarca, o 

que não será mais admitido por este juízo, sendo que em todos os eventos 

que tenham fins lucrativos necessário se faz o recolhimento no valor 

mínimo de custas processuais.FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, determino 

a intimação da parte autora para que acoste aos autos comprovante de 

recolhimento das taxas e custas devidas, sob pena de indeferimento da 

inicial.Com o recolhimento das custas, colha-se parecer Ministerial e após 

concluso.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 102804 Nr: 8189-37.2017.811.0018

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS 

DA PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de 

guias on line – emissão de guias de diligencias. Caso necessário será 

solicitado complementação da diligencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 83396 Nr: 3785-74.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João dos Passos Francisco Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 83396

DECISÃO SANEAMENTO

Despicienda a designação de audiência preliminar, haja vista que a parte 

requerida é pessoa jurídica de direito público, incumbida da defesa de 

direitos indisponíveis.

Destarte, passo a sanear o processo.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 06.03.2018, às 15h30min.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

da aposentadoria por idade rural: a) exercício efetivo de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do beneficio, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente a carência do beneficio pretendido.

Defiro a produção de prova oral, as testemunhas deverão ser ao máximo 

de 3 (três) para cada parte. Somente será admitida a inquirição de 

testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos.

 As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC).

 Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70244 Nr: 1367-03.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Maia de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 70244

Requerente: Dirce Maia de Lima

Requerido: INSS

S E N T E N Ç A

Trata-se de “Ação para Concessão de Aposentadoria Rural por Idade” 

proposto por Dirce Maia de Lima em desfavor do Instituto Nacional de 

Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de benefício previdenciário 

como trabalhador rural.

Alega a parte requerente que possui idade mínima para a aposentação; 

ostenta a qualidade de segurado, pois trabalha nas lides rurais por tempo 

superior ao mínimo necessário, em regime de economia familiar.

Juntou documentos (fls. 08/15).

 O INSS apresentou contestação (fls. 22/47) em que alega, em apertada 

síntese, pugna pela improcedência do pedido em virtude da ausência de 

comprovação da atividade rural com início de prova documental.

É o relatório. Decido.

O benefício de aposentadoria por idade a trabalhador rural encontra-se 

disciplinado nos artigos 39, inciso I, 48 e 143, da Lei nº 8.213/91.

Além da idade, o rurícola deve comprovar o exercício de atividade rural, 

mesmo que descontínua, no período anterior ao requerimento do benefício, 

em número de meses idêntico à carência do benefício.

O dispositivo legal citado deve ser analisado em consonância com o artigo 

142, que assim dispõe:

Art. 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social urbana até 24 de 

julho de 1991, bem como para o trabalhador e empregador rural cobertos 

pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, 

por tempo de serviço e especial obedecerá a seguinte tabela, levando-se 

em conta o ano em que o segurado implementou todas as condições 

necessárias à obtenção do benefício. (...).

A parte requerente nasceu em 11/07/1956 e, portanto, cumpriu o requisito 

etário em 11/07/2011, quando completou 55 anos de idade.

Não se exige do trabalhador rural o cumprimento de carência, como dever 
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de verter contribuição por determinado número de meses, senão a 

comprovação do exercício laboral durante o período respectivo.

Conforme entendimento jurisprudencial, suficiente a comprovação do 

efetivo exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao 

implemento etário, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pleiteado, conforme interpretação 

dos supramencionados artigos.

Para a comprovação da atividade rural, prevê a legislação de regência que 

a mesma poderá ser feita mediante a apresentação dos documentos 

elencados no parágrafo único do art. 106 da Lei nº 8.213/91 - caso em 

que haverá prova plena, ou através de prova testemunhal baseada em 

razoável início de prova material (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91).

Exige-se também que a prova material seja contemporânea ao período que 

se pretende provar.

 Compulsando os autos atesto que a parte requerente não apresenta 

prova documental como início de prova para comprovar a atividade rural.

 O artigo 55, parágrafo 3º, da Lei 8.213/91, ao dispor que a comprovação 

do tempo de serviço só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal.

E não é qualquer prova que se caracteriza como inicio de prova 

documental, pois a aludida deve ser contemporânea ao tempo de 

contribuição, bem como ser produzida nos exatos termos exigidos pela lei 

previdenciária. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. DEPOIMENTO 

TESTEMUNHAL. SÚMULAS NºS 149/STJ E 27/TRF-1ª REGIÃO. 

REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. 1. Ausente início razoável de 

prova material, pois os documentos juntados aos autos. Tais como 

certidão de nascimento da parte autora, informando a profissão do pai 

como lavrador, certidão da justiça eleitoral emitida em data próxima à do 

ajuizamento da ação; e carteira de filiação ao sindicato local de 

trabalhadores rurais. Não são contemporâneos aos fatos alegados, não 

possuem fé pública ou, ainda, têm a sua validade, para fins de 

comprovação do alegado tempo de exercício da atividade rural, 

condicionada à homologação pelo INSS (art. 106, inciso III, da Lei nº 

8.213/91). 2. A produção de prova exclusivamente testemunhal é 

insuficiente à comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção 

de benefício previdenciário, nos termos das Súmulas nºs 149 do STJ e 27 

deste tribunal. 3. A parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria 

rural por idade, previsto nos arts. 143 e 11, VII, ambos da Lei nº 8.213/91, 

porquanto as provas documentais produzidas nos autos não foram 

suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola. 4. Apelação a que 

se nega provimento. (TRF 01ª R.; AC 0041823-17.2012.4.01.9199; MT; 

Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Kassio Marques; Julg. 06/09/2012; DJF1 

20/05/2014; Pág. 23)

Nos termos do entendimento da TNU, consolidado no enunciado da Súmula 

nº 34, "Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de 

prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar".

Por força do aludido artigo 55, parágrafo 3º, da Lei 8.213/91, a 

jurisprudência é pacífica no sentido de que a prova exclusivamente 

testemunhal não serve para embasar pedido de aposentadoria por 

invalidez de trabalhador rural, tanto que o colendo Superior Tribunal de 

Justiça editou a súmula 149, com o seguinte teor: “A prova exclusivamente 

testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da 

obtenção de benefício previdenciário”.

Segundo a Lei nº. 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº. 11.718/08, a 

comprovação do exercício da atividade rural pode ser feita da seguinte 

forma:

Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, 

alternativamente, por meio de:

I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência 

Social;

II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural;

III – declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador 

rural ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde 

que homologada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;

IV – comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária – INCRA, no caso de produtores em regime de economia 

familiar;

V – bloco de notas do produtor rural;

VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 

30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa 

adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como 

vendedor;

VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à 

cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do 

segurado como vendedor ou consignante;

VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social 

decorrentes da comercialização da produção;

IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda 

proveniente da comercialização de produção rural; ou

X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra.

O início de prova material, longe de ser uma demonstração exaustiva do 

que se pretende comprovar, é um ponto de partida que propicie ao 

julgador meios de convencimento.

No caso dos presentes autos, vejo que inexistem documentos que 

possam caracterizar um início material de prova.

 Os documentos apresentados pela requerente, além de documentos 

pessoais, requerimento administrativo indeferido em 31/03/2015, certidão 

de casamento de 1981, alguns recibos dos anos de 2011, 2012, 2013, 

uma nota fiscal de 11/02/2015 e um Contrato de Parceria Agrícola que não 

possui data e assinaturas. Todavia, tais provas não podem ser admitidas 

como início de prova documental, já que não são contemporâneas à época 

dos fatos que visa provar.

A título informativo, verifica-se ainda que nos dados da CNIS (fl. 40) do 

conjugue da requerente que este manteve vínculos empregatícios pelo 

período de 01/01/1979 a 02/05/1979 como empregado na empresa José 

Zancanaro Agricultura e Pecuária, pelo período de 01/02/2001 a 

31/03/2002 realizou recolhimento como empregado doméstico, dentre os 

períodos de 01/12/2008 a 01/04/2011 como empregado na empresa Vilson 

Vicente do Nascimento e empregado na empresa Cerâmica Juara 

LTDA-ME. Exatamente na época dos fatos em que deveria provar como 

trabalhador rural.

Essa situação faz cair por terra à alegação do exercício de atividade rural 

no período anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 

idêntico à carência do benefício. Sim, pois o CNIS do conjugue da 

requerente comprova que durante este prazo desenvolvia atividade 

urbana remunerada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orientou-se no sentido de 

ser desnecessário que a prova material abranja todo o período que se 

pretende comprovar, mas tal tem que ser, no mínimo, contemporânea aos 

fatos alegados e referir-se, ao menos, a uma fração daquele período.

Todavia caberia a parte requerente comprovar, conforme tabela numérica 

do artigo 142 da lei n.º 8.213/91, o período de carência legal.

No entanto, infere-se da documentação juntada aos autos que a parte não 

comprovou o período de atividade rural suficiente no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, de forma que as 

evidências materiais são imprestáveis ao que se pretende.

Desta feita, a parte requerente não apresentou nenhum dos documentos 

arrolados no art. 106 da Lei de Regência, ficando demonstrada a ausência 

de prova, tendo em vista que o benefício postulado não pode ser deferido 

apenas com base em prova testemunhal, nos termos do art. 55, § 3º, da 

Lei 8.213/91.

Dessa forma, não existe início razoável de prova material do exercício de 

atividades rurais contemporâneas ao período objeto da presente demanda 

e nem justificou a impossibilidade de fazê-lo por motivo de força maior ou 

caso fortuito, não se podendo inferir da análise dos documentos 

carreados aos autos elementos robustos de que a parte requerente 

efetivamente trabalhava como rurícola no período de prova.

Em sendo a prova documental requisito obrigatório para o deferimento do 

pedido, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedente o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do NCPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.

P.R.I.C.

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

– Juiz de Direito –

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76076 Nr: 259-02.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Ivani Aparecida Silverio.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 76076

Requerente: Ivani Aparecida Silverio

Requerido: INSS

S E N T E N Ç A

Trata-se de “Ação Ordinária de Aposentadoria Rural por Idade” proposto 

por Ivani Aparecida Silverio em desfavor do Instituto Nacional de Seguro 

Social - INSS, objetivando a concessão de benefício previdenciário como 

trabalhador rural.

Alega a parte requerente que possui idade mínima para a aposentação; 

ostenta a qualidade de segurado, pois trabalha nas lides rurais por tempo 

superior ao mínimo necessário, em regime de economia familiar.

Juntou documentos (fls. 13/26).

 O INSS apresentou contestação (fls. 33/42) em que alega, em apertada 

síntese, pugna pela improcedência do pedido em virtude da ausência de 

comprovação da atividade rural com início de prova documental.

É o relatório. Decido.

O benefício de aposentadoria por idade a trabalhador rural encontra-se 

disciplinado nos artigos 39, inciso I, 48 e 143, da Lei nº 8.213/91.

Além da idade, o rurícola deve comprovar o exercício de atividade rural, 

mesmo que descontínua, no período anterior ao requerimento do benefício, 

em número de meses idêntico à carência do benefício.

O dispositivo legal citado deve ser analisado em consonância com o artigo 

142, que assim dispõe:

Art. 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social urbana até 24 de 

julho de 1991, bem como para o trabalhador e empregador rural cobertos 

pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, 

por tempo de serviço e especial obedecerá a seguinte tabela, levando-se 

em conta o ano em que o segurado implementou todas as condições 

necessárias à obtenção do benefício. (...).

A parte requerente nasceu em 13/03/1959 e, portanto, cumpriu o requisito 

etário em 13/03/2014, quando completou 55 anos de idade.

Não se exige do trabalhador rural o cumprimento de carência, como dever 

de verter contribuição por determinado número de meses, senão a 

comprovação do exercício laboral durante o período respectivo.

Conforme entendimento jurisprudencial, suficiente a comprovação do 

efetivo exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao 

implemento etário, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pleiteado, conforme interpretação 

dos supramencionados artigos.

Para a comprovação da atividade rural, prevê a legislação de regência que 

a mesma poderá ser feita mediante a apresentação dos documentos 

elencados no parágrafo único do art. 106 da Lei nº 8.213/91 - caso em 

que haverá prova plena, ou através de prova testemunhal baseada em 

razoável início de prova material (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91).

Exige-se também que a prova material seja contemporânea ao período que 

se pretende provar.

 Compulsando os autos atesto que a parte requerente não apresenta 

prova documental como início de prova para comprovar a atividade rural.

 O artigo 55, parágrafo 3º, da Lei 8.213/91, ao dispor que a comprovação 

do tempo de serviço só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal.

E não é qualquer prova que se caracteriza como inicio de prova 

documental, pois a aludida deve ser contemporânea ao tempo de 

contribuição, bem como ser produzida nos exatos termos exigidos pela lei 

previdenciária. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. DEPOIMENTO 

TESTEMUNHAL. SÚMULAS NºS 149/STJ E 27/TRF-1ª REGIÃO. 

REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. 1. Ausente início razoável de 

prova material, pois os documentos juntados aos autos. Tais como 

certidão de nascimento da parte autora, informando a profissão do pai 

como lavrador, certidão da justiça eleitoral emitida em data próxima à do 

ajuizamento da ação; e carteira de filiação ao sindicato local de 

trabalhadores rurais. Não são contemporâneos aos fatos alegados, não 

possuem fé pública ou, ainda, têm a sua validade, para fins de 

comprovação do alegado tempo de exercício da atividade rural, 

condicionada à homologação pelo INSS (art. 106, inciso III, da Lei nº 

8.213/91). 2. A produção de prova exclusivamente testemunhal é 

insuficiente à comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção 

de benefício previdenciário, nos termos das Súmulas nºs 149 do STJ e 27 

deste tribunal. 3. A parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria 

rural por idade, previsto nos arts. 143 e 11, VII, ambos da Lei nº 8.213/91, 

porquanto as provas documentais produzidas nos autos não foram 

suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola. 4. Apelação a que 

se nega provimento. (TRF 01ª R.; AC 0041823-17.2012.4.01.9199; MT; 

Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Kassio Marques; Julg. 06/09/2012; DJF1 

20/05/2014; Pág. 23)

Nos termos do entendimento da TNU, consolidado no enunciado da Súmula 

nº 34, "Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de 

prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar".

Por força do aludido artigo 55, parágrafo 3º, da Lei 8.213/91, a 

jurisprudência é pacífica no sentido de que a prova exclusivamente 

testemunhal não serve para embasar pedido de aposentadoria por 

invalidez de trabalhador rural, tanto que o colendo Superior Tribunal de 

Justiça editou a súmula 149, com o seguinte teor: “A prova exclusivamente 

testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da 

obtenção de benefício previdenciário”.

Segundo a Lei nº. 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº. 11.718/08, a 

comprovação do exercício da atividade rural pode ser feita da seguinte 

forma:

Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, 

alternativamente, por meio de:

I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência 

Social;

II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural;

III – declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador 

rural ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde 

que homologada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;

IV – comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária – INCRA, no caso de produtores em regime de economia 

familiar;

V – bloco de notas do produtor rural;

VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 

30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa 

adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como 

vendedor;

VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à 

cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do 

segurado como vendedor ou consignante;

VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social 

decorrentes da comercialização da produção;

IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda 

proveniente da comercialização de produção rural; ou

X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra.

O início de prova material, longe de ser uma demonstração exaustiva do 

que se pretende comprovar, é um ponto de partida que propicie ao 

julgador meios de convencimento.

No caso dos presentes autos, vejo que inexistem documentos que 

possam caracterizar um início material de prova.

 Os documentos apresentados pela requerente, além de documentos 

pessoais, requerimento administrativo indeferido em 08/05/2014, certidão 

de óbito de seu filho Claudemir, tendo como profissão soldador, há também 

alguns registros e boletins escolares dos filhos, certidão de casamento da 

filha Solange, certidão de nascimento do filho Claudemir e certidão de seu 

casamento. Todavia, tais provas não podem ser admitidas como início de 

prova documental, já que não são contemporâneas à época dos fatos que 

visa provar.

A título informativo, verifica-se ainda que nos dados da CNIS (fl. 42) do 

conjugue da requerente que este manteve vínculos empregatícios pelo 

período de 01/06/2007 a 19/12/2015 como empregado na empresa Mitra 

Diocesana de Sinop. Exatamente na época dos fatos em que deveria 

provar como trabalhador rural.

Essa situação faz cair por terra à alegação do exercício de atividade rural 

no período anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 

idêntico à carência do benefício. Sim, pois o CNIS do conjugue da 

requerente comprova que durante este prazo desenvolvia atividade 

urbana remunerada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orientou-se no sentido de 

ser desnecessário que a prova material abranja todo o período que se 
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pretende comprovar, mas tal tem que ser, no mínimo, contemporânea aos 

fatos alegados e referir-se, ao menos, a uma fração daquele período.

Todavia caberia a parte requerente comprovar, conforme tabela numérica 

do artigo 142 da lei n.º 8.213/91, o período de carência legal.

No entanto, infere-se da documentação juntada aos autos que a parte não 

comprovou o período de atividade rural suficiente no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, de forma que as 

evidências materiais são imprestáveis ao que se pretende.

Desta feita, a parte requerente não apresentou nenhum dos documentos 

arrolados no art. 106 da Lei de Regência, ficando demonstrada a ausência 

de prova, tendo em vista que o benefício postulado não pode ser deferido 

apenas com base em prova testemunhal, nos termos do art. 55, § 3º, da 

Lei 8.213/91.

Dessa forma, não existe início razoável de prova material do exercício de 

atividades rurais contemporâneas ao período objeto da presente demanda 

e nem justificou a impossibilidade de fazê-lo por motivo de força maior ou 

caso fortuito, não se podendo inferir da análise dos documentos 

carreados aos autos elementos robustos de que a parte requerente 

efetivamente trabalhava como rurícola no período de prova.

Em sendo a prova documental requisito obrigatório para o deferimento do 

pedido, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedente o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do NCPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.

P.R.I.C.

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

– Juiz de Direito –

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 77209 Nr: 792-58.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Leôncio dos Santos, Irene Romineli Batista, Renato 

de Jesus Batista, Aparecido Benedito da Silva, Claudemir José Guira, José 

Batista Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Olavo Giraldes Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiles Maria de Morais - 

OAB:16.407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - O processo em epígrafe é virtual, devendo a parte habilitar-se no 

sistema do TJMT para ter acesso integral aos autos.

II - Vê-se da exordial que apenas "José Olavo" é requerido na presente 

ação. Não existem a propositura de ação contra "Outros", quando tais 

pessoas são identificadas pela parte requerente.

III - Sendo assim, determino que a parte requerente emende a petição 

inicial, nomeando todas as pessoas contra quem pretende litigar, 

informando seus nomes, endereços e qualificações, sob pena de extinção 

do feito sem resolução do mérito. Prazo: 15 dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 102732 Nr: 8153-92.2017.811.0018

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão proferida por juiz plantonista.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69924 Nr: 1248-42.2015.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teresinha de Souza Araujo, Romildo Araujo Costa, 

Admilson Araujo Costa, Delzuita Araujo Costa Silva, José Carlos Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Amorim Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 Código n. 69924

DECISÃO

INDEFIRO o pedido de fl. 244/413, visto que a petição esta 

desacompanhada de documentos que confirme o declarado.

DEFIRO o pleito ministerial de fls. 89 e para tanto, DETERMINO a realização 

de estudo psicossocial visando apurar quem dos parentes (esposa e 

filhos) tem melhores condições de exercer a curatela.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a realização dos estudos.

Vindo o laudo, vista ao MPE para manifestação.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 - Juiz de Direito-

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74999 Nr: 3670-87.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diva Lopes dos Santos, Ionice Lopes de Almeida, 

Alcides de Almeida, Daniel Lopes dos Santos, Ruth Cezarina dos Santos, 

Joel Lopes dos Santos, Iolanda Lopes dos Santos, Genir Rodrigues 

Cortes, Ivone Lopes Braum, Veraldo Braum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO JOSÉ DOS SANTOS, Cpf: 

01473840953, Rg: 1906818, Filiação: Maria Madalena de Jesus e Joaquim 

Antonio dos Santos, data de nascimento: 28/06/1937, brasileiro(a), natural 

de Machado-MG, casado(a), lavrador.

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A Senhora DIVA LOPES DOS SANTOS, casou-se, em 

05 de janei ro de 1957, sob o Regime da Comunhão Universal de Bens com 

o Senhor PAULO JOSÉ DOS SANTOS (doc. 09) , sendo que, dessa união, 

advieram 06 (seis) f i lhos (doc. 02 a 07) . Em meados da década de 80 (oi 

tenta) , a primei ra requerente e o senhor PAULO se mudaram para a 

região do Vale do Arinos , onde criaram raízes, sendo que o ausente 

sempre se dedicou à prof issão de Lavrador. Em 06 de março de 2012 o 

Senhor Paulo José dos Santos, já com 74 (setenta e quatro) anos de 

idade, como de costume, deixou a residência do casal com dest ino ao seu 

local de trabalho, tendo embarcado no ônibus da empresa TUT 

Transportes, na Rodoviária desta cidade, com dest ino à cidade de 

Juruena, Mato Grosso, onde deveria desembarcar num lugar denominado 

Casarão, próximo ao seu local de trabalho, i .e. , Assentamento Bom 

Sucesso, Linha 3. Ocorre que , o desaparecido não chegou no seu local 

de dest ino, tampouco retornou para a sua casa até a presente data, não 

tendo mantido contato algum com a sua famíl ia desde 06 de março de 

2012... requerer seja declarada a ausência do Sr. Paulo José dos Santos, 

expedindo-se o necessário...

Despacho/Decisão: DESPACHORecebo a inicial, eis que presentes os 

requisitos do art. 282, do CPCDEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, 

nos termos dos arts. 7º e 8º, ambos da LAJ.Todavia, ex vi do art. 12 da 

LAJ, a parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará 

obrigada a pagá-las desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento 

próprio ou da família. Se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, 

o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará 

prescrita.Cite-se o Sr. PAULO JOSÉ DOS SANTOS via edital publicando-o 
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bimestralmente por 01 (um) ano.Decorrido este prazo, junte-se cópia dos 

editais e venham-me conclusos os autos.Como curadora provisória do 

requerido nomeio a sua esposa, Sra. Diva Lopes dos 

Santos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar Meloto Santos, 

digitei.

Juara, 17 de dezembro de 2015

Sueli Aparecida Mileski Escrevente Aut. Provimento. 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 79628 Nr: 1832-75.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Aparecido Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Martin Paes de Barros, Douglas Martin 

Paes de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis Moreira 

Santos - OAB:12607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS 

DA PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de 

guias on line – emissão de guias de diligencias. Caso necessário será 

solicitado complementação da diligencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 87269 Nr: 370-49.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamneto e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosane Dagostin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94.243/SP, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS 

DA PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de 

guias on line – emissão de guias de diligencias. Caso necessário será 

solicitado complementação da diligencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 90837 Nr: 2073-15.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paloma Gisele de Melo Rosena, Maria Lucinete de Melo 

Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

laudo pericial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 103986 Nr: 8739-32.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Caetano Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, por entender suficientemente 

demonstrados o periculum in mora e o fumus boni iuris, CONCEDO A 

MEDIDA LIMINAR vindicada.1 - Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem em mãos do requerente na pessoa 

apontada como fiel depositário.2 - O devedor, por ocasião do cumprimento 

do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos.3 - Cinco dias após executada a liminar, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.4 - No prazo mencionado no parágrafo anterior, o 

devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.5 - Cumprida a 

liminar, cite-se a requerida para, querendo, em 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta (Decreto-lei nº 911/69, Artigo 3º, §3°), sob pena de 

revelia e confissão ficta quanto a matéria de fato.6 - Defiro ao Sr. Oficial 

de Justiça as faculdades contidas nos §§ 1º e 2º, do Artigo 212, do Novo 

Código de Processo Civil.7- Defiro, caso necessário a requisição de força 

policial, bem como arrombamento se entender pertinente o Meirinho, tudo 

nos moldes do art. 846 do CPC.8- Processem-se os autos em segredo de 

justiça a fim de assegurar o cumprimento da liminar.9- Por fim, ressalto que 

caso o veículo seja localizado em Comarca distinta a esta, poderá a parte 

interessada requerer diretamente naquele Juízo a apreensão do bem, 

bastando para tanto que em tal requerimento conste a cópia da petição 

inicial da ação e cópia desta decisão liminar.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 103995 Nr: 8743-69.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 103995

 DECISÃO

Compulsando os autos, verifico que não consta a juntada de comprovante 

do pagamento de taxas e custas judiciais ou mesmo comprovação de 

hipossuficiência para concessão do benefício da justiça gratuita, motivo 

pelo qual deixo de receber a inicial.

Dessa forma, intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, do NCPC), acoste aos autos comprovantes de 

pagamento de custas e taxas sobre o valor da causa ou ainda 

comprovação da alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do NCPC.

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 104459 Nr: 252-39.2018.811.0018

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. Lisboa da Hora - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS INDEFIRO o pedido de liminar para 

reestabelecimento e/ou abstenção do corte de energia, nos termos 

vertidos na inicial, item “a”, forte no artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, 
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vez que, ausente a relevância dos fundamentos em que se assenta o 

pedido inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao 

direito da parte Impetrante, ou dano de difícil reparação, se for mantido o 

ato coator até a sentença final.Notifique-se a Autoridade Impetrada a fim 

de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar 

necessárias, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos 

documentos (artigo 7º, da Lei 12.016/2009). Após, manifeste-se o 

representante do Ministério Público (artigo 12, da Lei 12.016/2009).Em 

seguida, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 97988 Nr: 5627-55.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Morimã

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 056/2007 CGJ, promovo o 

feito com vista ao ilustre advogado da parte autora para que efetue 

depósito de diligências do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, NOS TERMOS 

DA PORTARIA 062/2016/DF. Outrossim, o Nobre Advogado deverá 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) link emissão de 

guias on line – emissão de guias de diligencias. Caso necessário será 

solicitado complementação da diligencia.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-56.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SINFRONIO GOMES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000058-56.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: SINFRONIO GOMES DAS NEVES REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico 

que o processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme 

art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais, em que a parte autora sustenta não 

contratou qualquer empréstimo com o banco promovido, no qual possui 

conta apenas para receber sua aposentadoria. No entanto, o mesmo 

inscreveu seu nome nos cadastros de proteção ao crédito por diversas 

dívidas. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a hipótese é de procedência da demanda em 

parte. Embora a parte promovente não tenha informado na inicial, a 

requerida apresentou em sua contestação a informação de que os 

empréstimos teriam sido feitos nos terminais de autoatendimento do banco, 

por terceira pessoa que não o autor; no caso, uma mulher identificada 

como Célia Marciano da Silva, que aparece em diversas imagens dos 

terminais no momento em que efetuava os empréstimos. Somente após a 

apresentação da defesa é que o autor veio em sua impugnação informar 

que ajuizou demanda em face do banco aqui promovido e da Sra. Célia 

(processo n. 1314-51.2017.811.0018, em trâmite na 1ª Vara da Comarca 

de Juara, código 89290), e que obteve liminar para suspender os 

descontos das parcelas dos empréstimos. Verificando o andamento dos 

autos em referência, extrai-se que o promovente foi vítima de estelionato 

praticado por Célia, que a pretexto de sempre ajudá-lo a efetuar saques 

de sua conta, fazia os empréstimos utilizando o cartão e senha fornecidos 

por ele, que alega ser idoso, de pouca instrução, e por isso sempre 

precisou de auxílio para usar os terminais. Analisando detidamente os 

elementos contidos nestes autos e no processo código 89290, tais como 

as alegações do banco promovido de que os empréstimos foram feitos por 

terceira pessoa, as imagens de uma mulher efetuando os empréstimos 

nos terminais, o fato do autor ser pessoa de idade bastante avançada e 

com pouco estudo (e certamente com pouco conhecimento prático no uso 

de terminais bancários com tecnologia avançada), os argumentos contidos 

nos autos 89290, a informação de que a Sra. Célia já fora condenada por 

estelionato, além da liminar concedida, há que se concluir que os 

empréstimos foram feitos de forma fraudulenta pela referida mulher. 

Dessa forma, não há como considerarem válidos os empréstimos 

efetuados e vinculados à conta bancária e benefício de quem não 

consentiu para isso. Falta nesses contratos de mútuo, o requisito 

essencial e subjetivo do consentimento do contratante, que, conforme os 

elementos acima, indicam que não existiu. Ademais, em sua defesa, há o 

reconhecimento do banco requerido de que os empréstimos realmente não 

foram contratados pelo autor, mas pela Sra. Célia, conforme notificação n. 

491/2016. Conclui-se que, embora não tenha sido um ato responsável, de 

fato o promovente forneceu seu cartão e senha para a referida mulher, 

possibilitando as transações, mas que, por não saber utilizar o dispositivo 

de autoatendimento para sacar seu benefício, fora seguidamente 

enganado diversas vezes com o falso auxílio que aquela dizia prestar 

como pretexto para conseguir seu intento. Portanto, outra conclusão não 

há senão considerar inexistentes os débitos oriundos dos empréstimos 

pactuados em nome do promovente, e por consequência obstar a 

inscrição pelos débitos não pagos, sendo procedente o pedido nesse 

sentido. No caso, embora possa ser reconhecido que houve cobrança 

indevida – fato incontroverso, de outro lado, é certo que não é possível 

reconhecer a responsabilidade do banco promovido pelos danos morais 

que o autor diz ter sofrido com o fato em questão. Apesar da 

responsabilidade dos fornecedores e prestadores de serviço por falhas 

ser de ordem objetiva nos termos do art. 14 do CDC, por outro lado haverá 

a exclusão quando ficar comprovado que houve culpa do consumidor ou 

de terceiro pela falha (§3º do art. 14). No caso, restou demonstrado que 

terceira pessoa, a Sra. Célia, considerada a estelionatária, foi quem 

efetuou os empréstimos, cujas parcelas não pagas causaram as 

restrições no nome do autor. Ou seja, a mesma utilizou do aparato 

bancário para praticar seu intento, sem que o promovido contribuísse para 

isso. Não ocorreu qualquer falha na prestação do serviço pelo requerido, 

sendo o dano causado unicamente por ato de terceira pessoa e do próprio 

consumidor, no caso, o promovente. Embora reconheça uma situação 

equiparada à vulnerabilidade por conta de sua idade avançada, pouca 

instrução, e sendo pessoa humilde que viveu toda sua vida no meio rural, 

há que se reconhecer a culpa do autor, que apesar de boa-fé, ter 

fornecido seu cartão e senha para a falsa auxiliar, conduta 

não-recomendável pelas instituições financeiras justamente para evitar 

situações do tipo, foi a condição determinante para que os empréstimos 

fossem efetuados. O presente caso também não se trata de falha de 

segurança ou qualquer outro motivo que mantenha a responsabilidade do 

banco, sendo que este foi vítima tanto quanto o promovente. Eventual 

dano moral deve ser reparado pela real causadora das restrições no 

nome do autor, no caso, a Sra. Célia, que não foi aqui demandada; 

devendo o promovente, caso queira, ajuizar a competente ação em face 

desta, pelo que improcede aqui, o pedido nesse sentido face o banco 

requerido. Ante o exposto, JULGO parcialmente procedentes as 

pretensões contidas na inicial para o fim de DECLARAR inexistentes os 

débitos dos contratos de empréstimos imputados ao autor pela promovida 

e que foram objeto de restrição, devendo a mesma proceder com a 

exclusão definitiva das restrições nos cadastros de inadimplentes nos 

valores de R$ 449,86, R$ 738,94, R$ 711,38, R$ 319,71, R$ 821,88, R$ 

1.179,57, confirmando-se a liminar ora concedida. E por consequência, o 

faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 
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sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010224-28.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDY CABRAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

VERONICA ESTEFANI DE ALMEIDA OAB - MT22868/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010224-28.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: JURANDY CABRAL DOS SANTOS REQUERIDO: 

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, SAMSUNG 

ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais, em 

que a parte autora sustenta que adquiriu aparelho celular fabricada pela 

requerida Samsung, na loja da requerida Eletromar, mas alega que passou 

a apresentar defeito porque seu “IMEI” teria sido bloqueado pela operadora 

ré Telefonica, da qual pretendia utilizar seus serviços de telefonia móvel. 

Todas as partes promovidas nesta ação arguiram preliminar de 

ilegitimidade passiva, a qual passo a apreciar e decidir. Na respectiva 

ordem de serviço (OS) e informação da assistência técnica, a conclusão 

do responsável técnico foi que o aparelho do promovente funciona 

perfeitamente, apenas seu IMEI se encontrava bloqueado pela operadora 

que utilizava; ou seja, o chip (SIM CARD) do autor só funciona em outros 

aparelhos. Todavia, não há qualquer explicação nos autos sobre o motivo 

do celular ter sido bloqueado. Ora, se o aparelho se encontra em perfeito 

estado de funcionamento, sem qualquer defeito de fabricação ou vício que 

impeça o seu uso, mas apenas se encontra bloqueado por ato da 

operadora de telefonia, claro está que não se trata de aplicar a regra do 

art. 18 do CDC neste caso. Não sendo o ato de bloqueio de 

responsabilidade ou mesmo ao alcance da fabricante e do lojista 

responsável pela venda do produto, ambas não são partes legítimas para 

responder aos termos desta ação. Diante do exposto, ACOLHO A 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA das promovidas Samsung 

Eletrônica da Amazônia Ltda. e Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda., 

extinguindo o processo com relação a estas sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso VI do NCPC. Passo ao mérito. Analisando os 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

hipótese é de procedência da demanda em parte. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece competir ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

A conclusão da assistência técnica na OS anexada com a inicial deixou 

claro que o problema no aparelho foi na verdade o bloqueio de seu IMEI, de 

responsabilidade da operadora. Neste caso, o celular fica impedido de 

utilizar qualquer outro “chip” de qualquer operadora de telefonia móvel, 

tornando o mesmo imprestável para uso. Embora a inicial narre essa 

alegação, a promovida Telefonica não alegou não ser a responsável pelo 

bloqueio, nem justificou o motivo do bloqueio, ou se ele foi solicitado pelo 

autor ou por outrem. De igual forma, não explicou as razões porque não 

efetivou o desbloqueio até o presente momento. Mesmo a alegação de que 

o autor tentou sem êxito excluir seu aparelho do cadastro de impedidos 

(CEMI) não foi impugnado pela promovida, do que se presume ser ela de 

fato a responsável pelo ato. Sendo esta a responsável pelo bloqueio do 

aparelho, que se mantém até o momento, tornando-o imprestável para o 

uso a que se destina, cabe à requerida reparar os danos de ordem 

material, consistente no pagamento do valor pago pelo produto. Indefiro 

porém, o pedido de pagamento em dobro, vez que não se trata de quantia 

cobrada indevidamente. O fato do produto ter se tornado imprestável por 

culpa da promovida não torna o valor pago por ele indevido, cabendo no 

máximo a sua indenização na forma simples. Considerando os fatos 

narrados e as circunstâncias do caso concreto, bem como o caráter 

pedagógico e punitivo da entendo caracterizados os danos morais 

indenizáveis, pois a parte, ao adquirir um produto durável, espera que ele 

funcione a contento, o que não ocorreu no caso do autor por conduta da 

ré, cujo bloqueio sem justificativa ou a pedido impede o seu uso a que se 

destina, frustrando a expectativa que um consumidor possui quando 

adquire um bem de consumo para satisfazer suas necessidades ou 

anseios. São transtornos causados à parte autora que ultrapassam o 

mero dissabor em vida e que suplantam aqueles ordinariamente 

experimentados, configurando, assim, ato ilícito que enseja a obrigação de 

indenizar. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Dessa maneira, considerando as 

peculiaridades do presente caso, tem-se que a quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais), se não consegue reverter à situação do Reclamante ao 

status quo ante, pelo menos lhe proporciona uma compensação pelos 

danos sofridos e satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda, como 

desincentivo à repetição da conduta ilícita. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para o fim de: a) 

CONDENAR a promovida Telefonica ao pagamento dos danos materiais 

equivalente ao valor pago pelo produto, no valor de R$ 1.099,00; b) 

CONDENAR a promovida Telefonica ao pagamento da quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, 

devidamente corrigidos pelos índices do INPC, com incidência a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, fixados desde a data da citação, por tratar-se de 

responsabilidade contratual. E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Intime-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO 

TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010214-81.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

VERONICA ESTEFANI DE ALMEIDA OAB - MT22868/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A (ADVOGADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES OAB - MT6095/O (ADVOGADO)

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS OAB - SP0203049A 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010214-81.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: TUT 

TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de indenização por danos morais, em 

que a parte autora alega ter sofrido constrangimentos durante embarque 

em ônibus da reclamada, por cobrança de metade de tarifa da passagem 

anteriormente concedida de forma gratuita na sua condição de idosa. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que a hipótese é de procedência parcial da demanda. Aliás, no caso 

é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção à previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. A solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece competir ao autor provar o fato constitutivo 

do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. No caso vertente, observo que os fatos que 

ocasionaram esta lide ocorreram durante embarque em ônibus da 

promovida na cidade de Juruena/MT, confirmado por esta em sua defesa e 

pela testemunha ouvida em audiência (Flavia Czernek); muito embora a 

autora relate que os fatos deram-se em Cotriguaçu, cidade de origem 

antes de chegar a Juruena. Ante os elementos contidos nos autos e 

depoimento testemunhal, restou caracterizado o defeito na prestação do 

serviço, diante do comportamento contraditório e ríspido de funcionário da 

promovida. A testemunha Flavia afirma ter presenciado a aquisição da 

passagem gratuita pela autora quando estavam em Juruena, informando 

ainda, que não houve qualquer ressalva pelo atendente quanto à 

possibilidade do assento gratuito estar ocupado e que a promovente 

deveria neste caso pagar meia passagem. Referida testemunha afirmou 

também que no momento em que já estavam dentro do ônibus, o mesmo 

funcionário que forneceu a passagem adentrou no veículo, e de forma 

ríspida, exigiu o pagamento de meia passagem porque os assentos 

gratuitos estavam ocupados, embora não estivessem no momento. Se 

inicialmente a promovida concedeu passagem gratuita sem qualquer 

ressalva, é fora de razoabilidade posteriormente exigir valor pelo tíquete 

por equívoco da própria, e ainda, constrangendo a passageira em pagar, 

considerando que foi constatado que a mesma não possuía valor 

suficiente para pagamento, apenas para tomar um lanche. Embora alegue 

em defesa que os assentos já estavam ocupados, anexando relação de 

passageiros do ônibus, verifico que a linha do veículo abrange diversas 

cidades – entre Juína, passando por Juruena, Aripuanã e chegando em 

Colniza. Não há como verificar na relação em que local os passageiros 

que ocuparam os assentos gratuitos embarcaram e desceram, já que tal 

documento não possui qualquer informação nesse sentido. Dessa forma, 

a ré não demonstrou qualquer justificativa para posteriormente cobrar da 

promovente o valor de meia passagem. Portanto, o comportamento 

contraditório do funcionário da ré, aliado ao constrangimento que fez 

passar a autora perante vários outros passageiros configura falha na 

prestação do serviço, no termos do artigo 14 do CDC, situação jurídica que 

enseja a responsabilização pelos danos causados, salvo se o fornecedor 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não 

comprovadas pela parte ré. A situação vivenciada pela promovente no 

momento em que embarcava ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor 

cotidiano, caracterizando dano de ordem extrapatrimonial que configura o 

dever de indenizar a pessoa lesada. Esse dever é reforçado pelo caráter 

pedagógico e punitivo da indenização, indicando que a ré não pode sem 

justificativa plausível, transferir ao passageiro o ônus por equívocos ou 

falhas na prestação do serviço, ou mesmo tratá-la com desrespeito e 

rispidez. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento que são, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

autorizam a fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

quantia essa que, se não consegue reverter a situação da parte autora ao 

status quo ante, pelo menos lhe proporciona uma compensação pelos 

danos sofridos e satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda, como 

desincentivo à repetição da conduta ilícita, além de atender aos critérios 

da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, eventual alegação da regra 

prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada 

considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, 

em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - 

Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá 

aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e 

específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios 

previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o 

exposto, JULGO parcialmente procedente o pedido formulado na inicial 

para o fim de CONDENAR a promovida TUT TRANSPORTES LTDA. ao 

pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por danos morais, devidamente corrigidos pelos índices do 

INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, fixados desde a data da citação, 

por tratar-se de responsabilidade contratual. E por consequência, o faço 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-59.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BARRETO SERAFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000116-59.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: TEREZINHA BARRETO SERAFIM REQUERIDO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de 

indenização por danos materiais e morais, em que a promovente sustenta 

que fez depósito de dinheiro em sua conta; no entanto, afirma que 

posteriormente não conseguiu efetuar compras com seu cartão por 

insuficiência de saldo, pelo fato da promovida ter zerado sua conta ao 

transferir o montante para uma aplicação, sem sua autorização. A parte 

promovida arguiu preliminares, algumas dizendo respeito ao próprio mérito 

da ação, as quais serão analisadas em seu momento oportuno. A alegada 

falta de interesse de agir deve ser afastada, mormente pelo fato da 

promovente ter questionado a retirada de recursos de sua conta sem 

autorização e ter procurado a promovida previamente na tentativa de 

solucionar a questão, a qual não teve êxito, o que motivou a buscar a 
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tutela jurisdicional. Quanto à alegada inaplicabilidade das normas de ordem 

consumerista, tenho que, muito embora a promovida alegue não ser uma 

instituição financeira propriamente dita, mas uma cooperativa de crédito, 

verifico que os serviços prestados são próprios de uma instituição 

bancária, na qual deve perfeitamente se equiparar. Assim, aplicando a 

súmula 297 do STJ, as normas de ordem consumerista se aplicam à 

requerida Sicredi. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO 

ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. 

EQUIPARAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. APLICAÇÃO DO CDC. 

SÚMULA N. 297/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do 

CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes 

para a solução da lide. 2. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa 

do Consumidor às cooperativas de crédito equiparadas às instituições 

financeiras, nos termos da Súmula n. 297/STJ. Precedentes. 3. Estando o 

acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, é 

inafastável a incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental a que 

se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1135068 RS 2009/0068334-6, 

Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 

02/09/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2014) 

Passo ao mérito. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que a hipótese é de procedência dos pedidos em 

parte. Para a fundamentação abaixo, utilizo também, regras de experiência 

comum (art. 5º da Lei 9.099/95). Tratando-se, in casu, de demanda sobre 

relações de consumo, deve ser aplicada à espécie as normas do Código 

de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus probatório, 

providência perfeitamente admitida diante da hipossuficiência da parte 

Reclamante, a qual não é capaz de produzir prova do fato negativo, já que 

afirma não ter contratado nem autorizado qualquer aplicação financeira, 

para que valores fossem debitados de sua conta. A promovida, em sua 

defesa, questiona a licitude da origem dos R$ 3.596,67 que a autora 

depositou em sua conta, e ainda, alega que esses valores, sacados por 

um terceiro de nome José Cavichioli, foram posteriormente depositados 

por equívoco na conta da autora. Porém, entendo que tais alegações são 

impertinentes, eis que, o fato de alguém depositar ou mesmo receber 

valores em sua conta, presume tanto a origem lícita, quanto ser ela a 

pessoa beneficiária, não havendo porque provar isso a quem quer que 

seja, a menos, claro, que tais transações fossem questionadas, seja por 

erro, equívoco ou má-fé. Mas nada disso foi demonstrado pela promovida; 

não comprovou que o anterior titular do numerário (José Cavichioli) tenha 

questionado ou procurado o banco para contestar o depósito em favor da 

promovente; pelo contrário, a própria instituição ré afirma que o mesmo 

esteve em sua agência acompanhada daquela, fez o saque em sua conta 

e depois houve o depósito em favor da promovente, o que pressupõe que 

por algum motivo, o Sr. José tencionava passar o valor que sacou para a 

autora. Ora, é mais fácil ocorrer equívoco nos casos de transferência 

direta de conta a conta (DOC ou TED), do que nos casos em que ocorre 

um saque e posterior depósito em determinada conta, caso dos autos. Ao 

mesmo tempo em que a promovida traz a lume, argumentações que não 

justificam a transferência de valores da conta da autora em aplicações 

financeiras, por outro lado não comprovou que a autora tenha contratado 

qualquer serviço ou autorização nesse sentido. Pelas regras de 

experiência comum, é cediço que as instituições financeiras oferecem 

contratos para que parte ou mesmo todo o valor existente em conta 

corrente do cliente possam em um determinado dia, ser transferidos para 

alguma aplicação para fins de investimento, alguns inclusive com a 

possibilidade de, mesmo havendo saldo zerado em conta, caso haja algum 

débito, haver o retorno automático do valor necessário, para evitar 

contratempos como insuficiência de saldo. Contudo, não foi o que ocorreu 

no presente caso, pois, além da promovida retirar todo o dinheiro 

disponível da conta da autora a pretexto de fazer aplicação financeira sem 

que ela tivesse contratado, não houve o resgate automático quando ele 

necessitou debitar determinado valor por meio de seu cartão. Diante de 

tais considerações, entendo que a narrativa da inicial é verossímil, e que 

restou comprovado que houve falha na prestação do serviço, nos termos 

do art. 14 do CDC, havendo inequívoca obrigação de indenizar pelos 

danos causados a quem foi prejudicado pelo serviço defeituoso. Daí que, 

como a relação entre bancos e seus clientes é de natureza consumerista, 

incide neste caso as regras do CDC, pelo que a responsabilidade pelos 

danos causados por defeito na prestação do serviço é objetiva (art. 14). 

Com relação ao pedido de restituição, entendo restar prejudicado, eis que, 

antes mesmo do ajuizamento da ação, verifico que o valor transferido 

indevidamente retornou à conta bancária da promovente em 26/09/2017. 

Indefiro o pedido de restituição em dobro, eis que a promovida não efetuou 

qualquer cobrança indevida face à promovente, apenas aplicou os valores 

desta sem sua autorização, não incidindo a regra do art. 42 do CDC. Muito 

embora a promovida alegue ter inocorrido dano de natureza 

extrapatrimonial, tenho que os próprios fatos aqui relatados por si só 

comprovam o dano ao psicológico e à personalidade da promovente. Isto 

porque a transferência de valores para aplicação financeira impediu a livre 

movimentação da conta e do montante ali contido por parte da promovente, 

que se viu impossibilitada de fazer uma simples compra utilizando seu 

cartão. Certamente tinha ciência de que sua conta possuía saldo para uso, 

mas por conta da transferência indevida, acabou impedida de efetuar uma 

simples compra por insuficiência de saldo. Os transtornos causados por 

essa falha, e o sentimento de impotência e irresignação, evidenciam 

tratar-se de abalos que ultrapassam o mero dissabor ou aborrecimento 

cotidiano, caracterizando os danos morais sofridos, e que devem ser 

reparados. Daí porque o caso aqui em específico e suas consequências 

bastam para provar sua ocorrência. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento são, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica, e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais); que, se não consegue reverter a situação dos mesmos 

ao status quo ante, pelo menos lhe proporcionam uma compensação pelos 

danos sofridos e satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda, como 

desincentivo à repetição da conduta ilícita, além de atender aos critérios 

da razoabilidade e proporcionalidade. Pelas razões acima expostas, e 

considerando que a promovida não demonstrou que o depósito em favor 

da autora foi equivocado, ou mesmo contestado por alguém, improcede o 

pedido contraposto de devolução do valor de R$ 3.596,67. Por fim, 

eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de 

CONDENAR a demandada ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente 

corrigidos pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

fixados desde a data da citação, por tratar-se de responsabilidade 

contratual. Ainda, JULGO improcedente o pedido contraposto formulado 

pela promovida em sede de contestação. E por consequência, o faço com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto 

este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-48.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JULIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CARASSA OAB - MT0004223A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA PROCESSO: 8010126-48.2014.8.11.0018 

REQUERENTE: FRANCISCO JULIAO DA SILVA REQUERIDO: NIVALDO DE 

CARVALHO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Verifico que, por um lapso, não 

constou na ata de audiência de instrução, a determinação para que a 

parte autora, por seu advogado, anexasse nos autos o termo de curatela, 

considerando a informação passada durante o ato solene de que a parte 

autora é interditada civilmente. Diante do exposto acima, INTIME-SE a parte 

autora, via DJE por meio de seu advogado, para que no prazo de quinze 

dias, junte aos autos o termo de curatela do mesmo, constando a pessoa 

de Antonio Julião dos Santos como seu curador. Proceda-se ao cadastro 

do causídico presente no ato como representante do promovente. 

INTIME-SE ainda o mesmo, para que o advogado presente na audiência 

junte a procuração nos autos, conforme pedido deferido na ocasião. 

Após, conclusos novamente para sentença. Cumpra-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT para 

apreciação e homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 DECISÃO HOMOLOGO o 

projeto de decisão proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Cumpra-se as determinações do juiz leigo. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000139-05.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

THAMAR CRISTINA SANTOS BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLY ALBERTO HEITMANN NETO OAB - MT0020763A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Audiência conciliação designada para 20/02/2018 08:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-93.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

ERICA BARBOSA DE SOUZA OAB - GO31453 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000062-93.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: MONICA DA SILVA COSTA REQUERIDO: MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A., GRAMARCA VEICULOS LTDA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Embora requerida a 

redesignação da audiência de conciliação, visto que a autora não pôde 

comparecer, verifico que as partes promovidas já apresentaram 

contestação, cujos argumentos denotam não haver interesse em efetuar 

acordo nos autos. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de restituição 

de valores c/c indenização por danos morais, em que a parte autora 

sustenta que possui contrato de seguro em seu veículo, pactuado com a 

promovida Mapfre. Contudo, alega que o mesmo apresentou problemas 

durante uma viagem, obrigando-a a alugar outro carro. Argumenta que a 

referida promovida não deu qualquer assistência na ocorrência, e se 

negou a arcar com as despesas com o problema mecânico e locação de 

carro. A promovida Gramarca arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, o 

qual passo a apreciar. Extrai-se da narrativa na inicial, que os fatos e 

requerimentos dizem respeito única e exclusivamente á requerida 

seguradora – Mapfre, posto que não se verifica qualquer argumento e 

respectiva conclusão que possa considerar a requerida Gramarca como 

parte passiva nesta demanda. Diante do exposto, ACOLHO A PRELIMINAR 

DE ILEGITIMIDADE PASSIVA da promovida Gramarca Veículos Ltda., 

extinguindo o processo com relação a esta sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso VI do NCPC. Passo ao mérito. Analisando os 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

hipótese é de improcedência da demanda. Argumenta a autora que a 

seguradora a qual possui contrato é responsável pelo ressarcimento das 

despesas que teve com o conserto de seu veículo segurado e com a 

locação de um carro pelo tempo em que aquele ficou parado para reparo. 

Diz ainda, que quando contratou o seguro, não foi informada de que não 

haveria cobertura das despesas em caso de problemas mecânicos. Ou 

seja, embora ciente de que não havia essa cobertura, a promovente 

requer pelas vias judiciais, que o contrato seja extensivo às despesas que 

teve com a ocorrência mecânica em seu carro. Para isso, invoca os arts. 

46 e 47 do CDC a seu favor, alegando que os contratos de adesão só 

obrigam o contratante após prévio conhecimento das cláusulas 

contratuais, e que estas serão interpretadas de modo mais favorável ao 

consumidor. No entanto, sem razão a parte autora. Contratos de seguro, 

por mais que sejam considerados de adesão, requerem um prévio 

consenso sobre o que vai ou não ser contratado, principalmente com 

relação às coberturas opcionais, sendo neste o momento em que todas as 

dúvidas, solicitações, possibilidades e informações são esclarecidas e 

acordadas. Não sem motivo que normalmente é utilizada a figura do 

corretor de seguros como intermediador entre segurado e seguradora, 

para que a contratação seja efetivada. Dessa forma, entendo que a 

invocação do art. 46 é impertinente na medida em que sempre há o 

momento certo para que o contratante tenha ciência prévia dos termos do 

contrato de seguro, sendo que ainda, cabe à parte interessada 

informar-se previamente sobre o que será contratado especificamente e 

se for o caso, solicitar determinada cobertura (no caso, de problemas 

mecânicos). De igual forma, não há que se falar na incidência do art. 47 do 

CDC, pois essa interpretação favorável se aplica somente nos casos de 

cláusulas obscuras, contraditórias ou dúbias (conforme consta no julgado 

juntado pela própria autora), o que conforme se verá mais à frente, não é 

o caso dos autos, posto que há cláusulas claras e precisas na apólice e 

nas condições gerais do contrato. Contratos de seguro de veículos 

normalmente cobrem sinistros oriundos de acidentes (colisão), crimes 

(roubo e furto), e incêndio. Justamente são essas as coberturas que 

foram contratadas pela autora, conforme consta na apólice. A cobertura 

que a autora pretende - problemas mecânicos em veículos, são 

ocorrências relacionadas ao desgaste natural, defeitos de fabricação do 

carro ou de alguma peça, ou ainda, pelo mau uso do veículo, situações em 

que, se as seguradoras fossem instadas a cobrir, certamente teriam 

prejuízos consideráveis (o que torna inviável a oferta de tal cobertura); ou 

mesmo o prêmio a ser pago pelo segurado seria inviável economicamente 

(alto valor), provável motivo pelo qual a promovida deixou expressamente 

claro nas condições gerais de seguro de automóvel (anexada com a 

defesa) em seu item 31.2, letra “i”, que não indenizará o segurado nestes 

casos. A menos que haja alguma seguradora disposta a cobrir tais casos, 

caberia à parte autora requerer essa cobertura antes de finalizar a 

contratação. No entanto, considerando que as coberturas contratadas 

estão delimitadas e claras na apólice (somente nos casos de colisão, 

roubo, furto ou incêndio), e que as ocorrências não indenizadas estão 

expressamente previstas nas condições gerais, não há que se falar na 

restituição de valores por despesas com o problema reconhecidamente 

mecânico que teve em seu veículo, pois tal ocorrência não se enquadra 

em nenhuma hipótese de cobertura prevista; e ainda, é claramente 

excluída do contrato. A cobertura de carro reserva se trata de item 

opcional e contratado pela autora. Porém, é de se ver que nas condições 

gerais, há a ressalva expressa de que ela não pode ser contratada 

isoladamente (item 8 das coberturas opcionais), sendo garantida a 

locação de veículo ao segurado somente na ocorrência de sinistro coberto 

e indenizável (no caso da promovente: colisão, roubo, furto ou incêndio); 

ou seja, não é qualquer motivo que autorize o uso do carro reserva, ou a 

indenização por gastos na locação de um carro. Sendo o contrato de 

seguro regido pelas normas civilistas, e portanto, do direito privado, as 
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partes são livres para pactuarem o que pretendem, sendo que somente o 

que pactuam é o que obrigam os contratantes, caso da autora, que anuiu 

e aderiu aos termos contratuais ao firmá-la. Mesmo procedendo a uma 

leitura das condições contratuais, há possibilidade do cancelamento do 

contrato, caso entenda que não esteja conforme seus anseios. Como 

assim não procedeu, o mesmo é considerado válido em seus exatos 

termos. Dessa forma, improcede o pedido de indenização com despesas 

que a autora teve por ocorrência sequer coberta pelo contrato que 

pactuou com a promovida, seja com o conserto do carro, ou com a 

locação de outro veículo. Via de consequência, verifica-se que nenhum 

dano de ordem extrapatrimonial restou demonstrado no presente caso, 

seja de ordem psicológica, emocional ou que tenha atingido sua 

personalidade; tratando-se aqui apenas de inconformismo da parte pelo 

contrato que pactuou não cobrir as despesas que teve com o infortúnio 

em seu veículo. Diante da fundamentação exposta, e do que mais constam 

nos autos, JULGO improcedentes os pedidos contidos na inicial, e o faço 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO 

TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-11.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA PROCESSO: 1000061-11.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: CELIA MOREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: OI S/A 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc., Trata-se de Ação declaratória de 

inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, em que a parte 

autora sustenta que contratou plano de telefonia fixa com a promovida por 

um determinado valor, mas que vem sendo aumentado no decorrer do 

tempo. A promovida em sua defesa, alega em suma, que o plano 

contratado pela promovente possui também serviço de internet, cuja 

velocidade foi trocada de 05 para 15 MB no decorrer do contrato, o que 

justificaria a alteração no valor pago. Sendo assim, a discussão nestes 

autos refere-se à cobrança indevida de valores oriundos de alteração de 

plano de franquia/serviços de telefonia, sem solicitação ou autorização do 

usuário, bem como, se por conta disso, há ocorrência de dano moral 

indenizável. Ou seja, a controvérsia posta aqui em questão é um dos 

temas no Recurso Especial n. 1.525.174, afetado ao rito de julgamento dos 

recursos repetitivos (art. 1.036 NCPC), conforme decisão no ProAfR no 

REsp 1525174/RS, Ministra Relatora Assusete Magalhães, decisão 

publicada em 19/12/2016, ratificando anterior afetação na decisão do 

então Ministro Relator Luís Felipe Salomão, em 07/06/2016. Nesta última 

decisão, em seu item 5, o então Min. Relator determinou a suspensão do 

processamento de todos os processos pendentes, individuais ou 

coletivos, que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território 

nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; o que foi mantida pela 

decisão ratificadora (ProAfR no REsp 1525174/RS). Ante o exposto, 

determino a SUSPENSÃO deste feito, até julgamento do referido recurso 

repetitivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível de Juara MT para apreciação e homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 DECISÃO 

HOMOLOGO o projeto de decisão proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se as determinações do juiz 

leigo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito 

-

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-71.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILDO GONCALVES CERQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO OAB - PR16948 (ADVOGADO)

CESAR AUGUSTO TERRA OAB - PR0017556A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000057-71.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: ADEILDO GONCALVES CERQUEIRA REQUERIDO: BANCO 

CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, em que a 

parte autora sustenta não ter qualquer débito em aberto com a promovida; 

no entanto, seu nome foi incluído pela parte ré nos cadastros de proteção 

ao crédito por débito no valor de R$ 2.726,38. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de 

procedência parcial da demanda. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

competir ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Verifica-se que o débito lançado no cadastro restritivo de crédito possui o 

valor de R$ 2.726,38, com vencimento em 15/05/2017, sendo que o 

comprovante anexado com a inicial demonstra sem dúvidas que tal débito, 

com vencimento na referida data, foi devidamente pago. Dessa forma, 

cabia à parte promovida comprovar a legitimidade do débito que motivou a 

restrição noticiada, ou mesmo impugnar o comprovante de pagamento. 

Todavia, apenas contestou genericamente os anseios da parte 

promovente em sua defesa. Assim, analisando os autos, constato que a 

negativação de seu nome ocorreu de forma indevida, já que a dívida objeto 

da restrição teve seu pagamento plenamente comprovado. Essas 

premissas forçam reconhecer a procedência do pedido de declaração de 

inexistência de débitos. Quanto ao dano moral, resta configurada a sua 

ocorrência, já que totalmente ilegítima a inscrição dos dados da 

demandante no cadastro de proteção ao crédito. Aliás, conforme 

entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter incluído 

indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus pagadores é 

suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a jurisprudência 

pátria também é predominante no sentido de que o dano moral puro (in re 

ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a comprovação do ato 

lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de alguém nos cadastros de 

proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA 

RECORRENTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. 

DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Apesar de rejeitados os embargos 

de declaração, a matéria em exame foi suficientemente enfrentada pelo 

Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma 

fundamentada, embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, 

pois reconheceu sua responsabilidade pela inscrição indevida. A revisão 

do julgado recorrido exigiria o revolvimento das circunstâncias de fato 

pertinentes ao caso, o que não se admite em recurso especial, diante da 

aplicação da Súmula n. 7 desta Corte. 2. É firme a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos casos de inclusão 

indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente o dano moral 
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é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 16/8/2013) 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 

727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Se de um lado o Código Civil 

impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de 

repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento são, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano, além do valor que originou a restrição indevida (R$ 2.726,38). No 

caso, esses elementos autorizam a fixação da indenização em R$ 

6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que, se não consegue reverter a 

situação da parte autora ao status quo ante, pelo menos lhe proporciona 

uma compensação pelos danos sofridos e satisfaz ao caráter reparatório, 

servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita, além de 

atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Ante o 

exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 2.726,38 

imputados à Reclamante pelo Reclamado, e que gerou a restrição; 

determinando ainda, a exclusão imediata e definitiva de seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, confirmando-se a liminar ora concedida; b) 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigidos 

pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do 

STJ) e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, fixados desde a 

data da citação, por tratar-se de responsabilidade contratual. E o faço com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO 

TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-58.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA ZAFRET DE ROSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000129-58.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: FATIMA ZAFRET DE ROSSI REQUERIDO: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, em que a 

parte autora sustenta não ter qualquer débito em aberto com a promovida; 

no entanto, seu nome foi incluído pela parte ré nos cadastros de proteção 

ao crédito por débito no valor de R$ 535,39. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de 

procedência parcial da demanda. Tratando-se, in casu, de demanda sobre 

relações de consumo, a inversão do ônus probatório deve ser aplicada, 

providência perfeitamente admitida diante da hipossuficiência técnica da 

parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir prova do fato negativo, 

já que afirma não ter qualquer débito em aberto com a Reclamada. No 

entanto, a parte promovida em sua defesa não comprovou a existência do 

débito que motivou a restrição noticiada, apenas contestou genericamente 

os anseios da parte promovente. Portanto, tenho que a dívida lançada 

carece de legitimidade, posto que não comprovada a falta de pagamento. 

Assim, analisando os autos, constato que a negativação de seu nome 

ocorreu de forma indevida, já que não comprovado qualquer elemento que 

pudesse caracterizar plenamente a existência da dívida em relação à 

parte Reclamante. Essas premissas forçam reconhecer a procedência do 

pedido de declaração de inexistência de débitos. Quanto ao dano moral, 

resta configurada a sua ocorrência, já que totalmente ilegítima a inscrição 

dos dados da demandante no cadastro de proteção ao crédito. Aliás, 

conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter 

incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus 

pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a 

jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o dano 

moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Apesar de 

rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi 

suficientemente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu 

pronunciamento de forma fundamentada, embora em sentido contrário à 

pretensão da recorrente, pois reconheceu sua responsabilidade pela 

inscrição indevida. A revisão do julgado recorrido exigiria o revolvimento 

das circunstâncias de fato pertinentes ao caso, o que não se admite em 

recurso especial, diante da aplicação da Súmula n. 7 desta Corte. 2. É 

firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

"nos casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Se de um lado 

o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano, além do valor que originou a restrição indevida (R$ 

535,39). No caso, esses elementos autorizam a fixação da indenização 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que, se não consegue 

reverter a situação da parte autora ao status quo ante, pelo menos lhe 

proporciona uma compensação pelos danos sofridos e satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta 

ilícita, além de atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Ante o exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados 

na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 

535,39 imputados à Reclamante pelo Reclamado, e que gerou a restrição; 

determinando ainda, a exclusão imediata e definitiva de seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, confirmando-se a liminar ora concedida; b) 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros 

de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser 

feita a partir do evento danoso (14/10/2016 – data da inclusão no SPC) por 

se tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a correção 

monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ). E o faço com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, 
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nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010233-87.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CAVICHIOLI ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE COSTA MATOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT0007131A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010233-87.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: LUCAS CAVICHIOLI ALVES REQUERIDO: ELIETE COSTA 

MATOS PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico 

que o processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme 

art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação de indenização por danos morais, em que a 

parte autora sustenta que a parte promovida postou na rede social 

“Facebook”, foto de uma obra sob sua responsabilidade com comentário 

que alega ser difamante e que prejudicou sua reputação profissional como 

engenheiro. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a hipótese é de procedência do pedido em parte. 

Para a fundamentação abaixo, utilizo também, regras de experiência 

comum (art. 5º da Lei 9.099/95). Analisando superficialmente o comentário 

da promovida sobre a foto que postou, verifica tratar-se de uma crítica 

pessoal, em que não concorda que o profissional citado, no caso, o 

promovente – engenheiro civil, tenha preferido buscar e/ou adquirir 

produtos em empresa de outra cidade e divulga essa opção em uma placa 

defronte a obra, ao invés de comprar no comércio local; ou seja, ele não 

estaria “valorizando” o comércio de Juara, as pessoas, a própria cidade 

enfim. A empresa que consta na placa (“Todimo”), frise-se, sabe-se que 

se trata de uma loja de materiais de construção e decoração presente em 

Cuiabá e diversas cidades deste Estado, como Sinop e Sorriso. A nossa 

Constituição Federal, e até por reação ao regime ditatorial anterior, 

assegurou como direito fundamental, a liberdade de manifestação do 

pensamento em seu art. 5º, inciso IV. Consiste no direito de todos em 

exprimir e divulgar seu pensamento, sua opinião a respeito de algo, sem 

ser impedido a tanto. Aparentemente, a promovida exerceu plenamente 

esse direito, e cuja postagem e crítica foi inicialmente em sua própria 

página na rede social “Facebook”. Ocorre porém, que outros direitos 

fundamentais garantidos em nossa Carta maior são o contraponto à 

liberdade de expressão, e dentre os mais conhecidos são os direitos da 

personalidade – como a honra e a imagem, que podem ser atingidos e 

violados no exercício do direito de manifestação e crítica. Dessa forma, há 

que se proceder neste caso, a uma ponderação de princípios 

constitucionais com o intuito de verificar qual deverá prevalecer e ser 

considerado no caso concreto; ou seja, se houve excesso na crítica e se 

de fato houve violação à honra e à imagem do promovente por conta 

daquela acerca de sua conduta como profissional. Campanhas de 

conscientização como a noticiada pela promovida são atitudes louváveis e 

realmente devem ser postas em prática visando o bem comum, e no 

presente caso, para garantir o comércio local e emprego dos moradores. 

No entanto, essa campanha de conscientização, não pode ser utilizada 

como justificativa para críticas em excesso e para desacreditar 

publicamente e tornar “persona non grata”, um profissional que atua no 

local em que vive, e iniciando uma espécie de campanha indireta para que 

ele deixe a cidade, apenas porque um simples ato de escolha iria contra 

as diretrizes da referida campanha de valorização do comércio. 

Desnecessário, porém, não é demais lembrar que, o fato do autor optar 

por adquirir materiais em outra localidade, é decorrente de sua liberdade 

em fazer ou deixar de fazer algo, insculpida no princípio constitucional da 

legalidade, que obviamente se sobrepõe a uma campanha despida de 

qualquer imposição, posto que de cunho estritamente moral. Por se tratar 

de uma opção cuja razão se circunscreve apenas à intimidade e 

consciência do promovente (seja por exemplo, por causa de preço, 

variedade, ou mesmo por não haver determinado produto em nenhum 

comércio daqui), ou até de provável exigência do dono da obra, a crítica 

exposta em rede social chega a ser considerada desproporcional, já que a 

promovida, responsável pela manifestação crítica a respeito do autor, 

certamente desconhece as razões pelas quais este fez a escolha no 

sentido de adquirir produtos em comércio de fora. Por tais premissas, e 

analisando detidamente a postagem como um todo, denota-se que a 

requerida foi além de seu direito de opinião e crítica ao postar uma 

publicação que transformou uma simples opção do autor em uma atitude 

considerada indevida; e ainda, ao marcar diversas pessoas que 

publicamente possuem inúmeros contatos (“amigos”), e que notoriamente 

são ligadas aos meios de comunicação da cidade (Paulo Becker, Valéria 

Domingues, Aparicio Cardozo da Roza, Dirceu Barbosa e Fernando 

Antonio Girardi), e ao meio político, como os vereadores (Valdir Cavichioli, 

Marta Dalpiaz, Hélio Castão, Francisco Valtenio, Eraldo Alves, Flavio 

Valério, Uliane Patricia), além de comerciantes do ramo de construção 

local. Essa conduta nitidamente demonstra que a mesma, de forma 

intencional, pretendeu desacreditar publicamente o promovente e fazer 

uma espécie de campanha indireta para que ninguém contratasse seus 

serviços e deixasse a cidade. Indireta porque teve intenção de que sua 

crítica chegasse ao maior número possível de pessoas e incitá-las a, 

quiçá, criticá-lo duramente por sua atitude, já que, além de possuir mais de 

1.900 contatos diretos, marcou as referidas pessoas acima, que como se 

sabe, também possuem uma infinidade de contatos, por serem pessoas 

públicas politicamente e da imprensa local. A promovida afirma que sua 

publicação teve apenas 27 “curtidas”, nenhum compartilhamento e apenas 

02 comentários de terceiros que não ela. Dessa forma, entende que teve 

um âmbito restrito e limitado de conhecimento das pessoas. Ainda, alega 

que não houve qualquer ofensa a ele, ou crítica à sua atividade 

profissional. Como é fato notório, a rede social “Facebook” possui uma 

série de ferramentas e comandos que podem tornar pública e alcançar um 

indefinido número de pessoas, qualquer publicação, comentário ou 

“curtida” que alguém faça. E para facilitar essa expansão, há ainda, a 

possibilidade de compartilhar uma publicação, e também, a de “marcar 

amigos” para que chegue ao conhecimento destes, o conteúdo publicado 

ou compartilhado. Por tais razões, não procede a alegação de que sua 

publicação tenha sido de fato limitado a um quantitativo reduzido de 

pessoas, pois além de seus mais de 1.900 contatos, todos os contatos 

daqueles que foram marcados nos comentários são considerados 

potenciais visualizadores, o que permite pressupor que o universo de 

pessoas que tomaram conhecimento da publicação foi bem maior. Sendo 

assim, o fato de que houve apenas 27 “curtidas” não significa 

necessariamente que apenas 27 pessoas visualizaram a publicação, eis 

que muitos optam por não apertar o comando “curtir” ou simplesmente não 

querem deixar registrado que a visualizaram. Mesmo a alegação de que 

houve apenas 5 comentários, nos quais 3 foram da própria promovida não 

induz a uma redução do número de pessoas, já que, o efeito foi 

justamente o contrário, ou seja, como utilizou os comentários para marcar 

o maior número possível de pessoas notoriamente bem conhecidas nesta 

urbe, houve uma expansão na quantidade de pessoas que possam ter 

visto a publicação. Embora negue que a crítica tenha sido à atividade 

profissional do autor, de fato foi o que ocorreu, já que a opção deste em 

adquirir produtos de empresa de fora da cidade decorreu de seu trabalho 

como engenheiro. Portanto, sua publicação, apesar de inicialmente não ter 

cunho difamatório, passou a sê-lo a partir do momento em que expôs o 

promovente a uma injusta situação vexatória, posto que nada fez de ilícito 

ou imoral a ponto de ser considerado “persona non grata” nesta cidade; e 

também quando objetivou transmitir ao maior número possível de pessoas 

a sua crítica para que aquele ficasse à mercê da execração pública, 

especialmente de quem concorda e defende de forma ferrenha tal diretriz. 

Ao assim agir, tentou-se incutir na opinião das demais pessoas, que a 

ideia da campanha de valorização do comércio local se trata de uma 

exigência; sendo que essa campanha visa tão-somente a 

conscientização, mas jamais uma imposição, até porque as pessoas, por 

mais que tendem a comprar o que necessita no comércio local, por vezes 

acaba comprando fora de sua cidade, mas pelos mais variados e justos 

motivos, tais como por não encontrar aqui o que procura, ou entende ser 

mais vantajoso adquirir em outro lugar a preço menor (de atacado), para 

ficar só nesses exemplos. Dessa forma, a conduta da promovida tornou 
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desproporcional a liberdade de fazer do promovente face a uma 

campanha que clama apenas por uma conscientização, e não uma 

imposição (embora possa ter ares de imposição moral, mas que mesmo 

assim não se justifica), exacerbando os limites de seu direito de 

manifestar-se e de crítica, que deve ser feito com responsabilidade e bom 

senso. Assim procedendo, evita-se tanto quanto possível, a discórdia, as 

ofensas e xingamentos, dando lugar a críticas construtivas e debates 

civilizados, posto que na rede mundial de computadores – Internet, tanto 

quanto qualquer outro lugar, devem imperar as regras de boa convivência 

e boa educação, não sendo uma “terra sem lei”. Com propriedade, Antonio 

Jeová Santos, preleciona: “A internet não é terra de ninguém, muito menos 

local em que todos estão contra todos. Pelo contrário, é ferramenta útil ao 

conhecimento, à informação, é facilitadora de relações interpessoais e 

lugar onde sempre há uma sadia colaboração de seus partícipes” (in Dano 

moral indenizável, 5ª ed., Juspodivm, 2015, p. 357). Como a promovida 

incorreu em abuso no direito de manifestação e de opinião, que não foram 

revestidos de boa-fé, posto que, ao invés de limitá-la a uma crítica em seu 

próprio ambiente virtual, houve intenção em expandir tanto quanto possível 

sua publicação e desmerecer o autor perante a opinião pública, tal atitude 

caracteriza ato ilícito passível de indenização quando houver dano, 

previsto no art. 187 do Código Civil. Ao expor a um sem-número de 

pessoas, uma premissa equivocadamente criada pela promovida, com 

intuito de tão-somente causar discórdia, verifica-se que a imagem e honra 

do promovente certamente foram abaladas e desacreditadas, ofendendo 

sua reputação enquanto profissional. Embora a requerida entenda o 

contrário, sua publicação ao alcance de um sem número de pessoas 

questionando um ato de seu trabalho como engenheiro, que não 

caracteriza qualquer ilícito (compra de mercadorias em outra cidade), 

configura dano à sua reputação profissional, e que deve ser reparado. Daí 

porque o caso aqui em específico e suas consequências bastam para 

provar sua ocorrência, sendo que o dano deriva do próprio fato. No que 

tange ao quantum debeatur, deve ser arbitrado por apreciação equitativa, 

nos termos do art. 6º, da lei 9.099/95. Assim, considerando as 

peculiaridade do caso concreto, bem como a ausência de maiores 

prejuízos demonstrados nos autos; considerando a capacidade financeira 

do promovente e da parte promovida; considerando o caráter, também, 

preventivo e profilático da indenização por danos morais; considerando a 

vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

arbitro a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. Ante o exposto, 

JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o 

fim de CONDENAR a demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente 

corrigidos pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

fixados desde a data comprovada nos autos do evento danoso 

(22/05/2017), por tratar-se de responsabilidade extracontratual. E por 

consequência, o faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010354-86.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS GONCALVES DA SILVA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELISON ATAIDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010354-86.2015.8.11.0018 

REQUERENTE: JOSIAS GONCALVES DA SILVA - EPP REQUERIDO: 

WELISON ATAIDES DOS SANTOS PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Em análise dos 

autos, depreende-se no evento n. 12963823, que a parte promovente foi 

intimada a dar prosseguimento ao feito, para apresentar endereço 

atualizado do promovido, mantendo-se inerte, conforme certidão no evento 

n. 13923202 (id n. 10954121). Diante do exposto, considerando que a 

parte interessada não promoveu ato que lhe competia, em face da sua 

inércia, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 

mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no 

identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES 

- Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010227-80.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA RANGEL ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT0011276A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010227-80.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: PAMELA RANGEL ARRUDA REQUERIDO: DU-CEU 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débitos 

c/c indenização por danos morais, em que a parte autora sustenta que a 

promovida registrou seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por 

débito no valor de R$ 962,10, o qual alega ser indevido, pois tratar-se-ia 

de montante de mercadorias que pegou da ré para revenda, mas que 

pagou pelo que vendeu e devolveu o que não foi vendido. Analisando os 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

hipótese é de procedência do pedido em parte. Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. A promovente afirma ter entregue ao representante da 

promovida, Sr. Fagner, os valores dos produtos vendidos e devolvido os 

que não foram vendidos; contudo, como diz ter confiado nele, não pegou 

recibo, motivo pelo qual inexiste nos autos. Lado outro, a promovida afirma 

que, como a promovente não devolveu nem repassou qualquer valor pelas 

mercadorias entregues para revenda, tentou incansavelmente receber de 

forma amigável, em vão, o que motivou a inclusão de seu nome no 

cadastro de inadimplentes. Ocorre porém, que a promovida não 

comprovou as alegadas tentativas de receber seu crédito e/ou 

mercadorias, por meio de comunicações a ela, como por exemplo, 

telefonemas, e-mails, cartas de cobrança etc. Assim, ambas as partes, ao 

menos documentalmente não comprovam cabalmente suas alegações. No 

entanto, em audiência de instrução, uma testemunha, ouvida na condição 

de informante, diz ter presenciado o momento em que a autora recebeu o 

representante em sua casa e que fez o acerto dos produtos vendidos e 

devolveu o que não foi vendido, confirmando que o assunto se tratava 

das mercadorias para revenda. Muito embora a depoente tenha sido 

ouvida como informante, suas informações podem ser consideradas a 

critério do julgador, nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 447 do NCPC, e de 

acordo com as alegações das partes e demais elementos existentes nos 

autos. A lei processual não veda de forma absoluta que o depoimento de 
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informantes sejam considerados no ato de decidir a lide. Referido 

depoimento não continha por ora, evidências de que pudesse haver algum 

interesse na causa, ou alguma incoerência face ao que consta nos autos. 

Portanto, reputo que a prova oral confirmou que o representante comercial 

recebeu os valores e mercadorias não vendidas. Converge ainda, a 

afirmação da depoente no sentido de que se tratavam de peças íntimas de 

vestuário (lingeries), que de fato eram as revendidas pela parte autora. Só 

não ficou esclarecido se o mesmo as repassou ou não à empresa 

promovida, ou que esta tenha se comunicado com a promovente no intuito 

de recebê-las. Sim, como não é possível àquela provar fato negativo (que 

não recebeu os valores das vendas e das mercadorias não vendidas), 

cabia ao menos, comprovar as comunicações que diz ter feito com a 

autora para tentar receber, o que não cuidou de fazê-lo, seja 

documentalmente, ou ao menos por prova oral. Assim, ao menos, não há 

prova da legitimidade da negativação do nome da autora, sendo então, 

considerada indevida. Consequentemente, o dano moral se presume (in re 

ipsa), conforme entendimento jurisprudencial pacífico: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Apesar de 

rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi 

suficientemente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu 

pronunciamento de forma fundamentada, embora em sentido contrário à 

pretensão da recorrente, pois reconheceu sua responsabilidade pela 

inscrição indevida. A revisão do julgado recorrido exigiria o revolvimento 

das circunstâncias de fato pertinentes ao caso, o que não se admite em 

recurso especial, diante da aplicação da Súmula n. 7 desta Corte. 2. É 

firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

"nos casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Se de um lado 

o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano, e as peculiaridades do caso concreto. No caso, 

esses elementos autorizam a fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), que entendo ser o mais justo e equânime ao caso, considerando 

a vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; 

e considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Ante o exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados 

na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito anotado 

pela reclamada em nome da promovente no valor de R$ 962,10; 

determinando ainda, a exclusão imediata e definitiva de seu nome nos 

cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento da 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos 

morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao 

mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso 

(14/07/2016 – data da primeira inclusão no SPC) por se tratar de 

responsabilidade extracontratual, bem como a correção monetária pelos 

índices do INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ). E 

o faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-49.2012.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA CRISTINA TOSSI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA RAYANE DOS SANTOS OAB - MT20523/O (ADVOGADO)

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TNL PCS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA PROCESSO: 8010124-49.2012.8.11.0018 

REQUERENTE: DAIANA CRISTINA TOSSI DOS SANTOS REQUERIDO: TNL 

PCS S/A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc., Diante do acordo entre 

as partes noticiado, e considerando o pedido contido na petição de id 

10488980, SUSPENDO o feito pelo prazo de seis meses, consoante dispõe 

o art. 313, inciso II e §4º do NCPC. Após o prazo retro, a contar da data da 

intimação desta decisão, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no 

feito, requerendo o que entender pertinente. Cumpra-se. Submeto esta 

decisão ao M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT para 

apreciação e homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo DECISÃO HOMOLOGO o projeto de 

decisão proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Cumpra-se as determinações do juiz leigo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-22.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PINTO LOBATO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT0018930A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010011-22.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: CLAUDENIR ALVES REQUERIDO: LUIZ PINTO LOBATO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Reclamação interposta na 

secretaria do Juizado, em que a parte autora pleiteia a cobrança do valor 

de R$ 3.000,00 decorrentes de um contrato de arrendamento rural com o 

promovido, que alega não ter sido pago. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a demanda 

procede em parte. Verifica-se em seu depoimento pessoal que o 

promovido confessa dever o valor de R$ 2.800,00, por dois meses de 

arrendamento de pasto, mas alega que pretendeu compensar o que afirma 

ter gasto para reparar os danos ocorridos no local por causa de um 

incêndio. A testemunha Marcos, vizinho de propriedade do promovente, e 

ouvida em audiência, afirmou que o fogo iniciou em sua propriedade de 

forma intencional, e que, embora tenha passado para o sítio do autor, não 

chegou a queimar muito pasto, “nem 2% da área”, contrariando a alegação 

do requerido de que o pasto arrendado teria sido queimado em sua quase 

totalidade. Disse ainda, que não houve estragos na cerca divisória, nem 

em qualquer outra benfeitoria na área do promovente. Ainda, afirmou que 

o corredor que o promovido diz ter feito para retirar o gado após o 

incêndio, foi na verdade feito muito antes do fogo ter ocorrido, e de forma 

incompleta, posto que somente as estacas foram colocadas, mas não o 

arame e assim ficou mesmo após o incêndio e o requerido ter retirado o 

gado do pasto. Diante desse depoimento, considerando que foi 

demonstrado não ter havido qualquer dano significativo no imóvel do autor 

que pudesse prejudicar o contrato de arrendamento entre as partes, e 

considerando não haver prova de qualquer gasto de material para reparar 

possíveis danos causados por fogo (tais como notas fiscais, recibo de 

serviços prestados), ou para fazer um corredor, entendo que as 

justificativas apresentadas pelo promovido para não pagar o valor devido 

não procedem. Sem que o fogo tivesse afetado significativamente o imóvel 
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rural que o promovente arrendou ao requerido, verifica-se que este 

continuou utilizando a área com seu gado sem qualquer problema; sendo 

portanto devido o valor equivalente a dois meses de arrendamento 

pactuado entre as partes, de R$ 1.400,00 por mês, totalizando R$ 

2.800,00. Quanto ao pedido de ressarcimento de gasto por deslocamento 

para cobrança, de R$ 200,00, tenho por improcedente, por não haver nos 

autos prova idônea e cabal desse dispêndio. Por outro lado, pelos 

fundamentos acima, improcedem os pedidos contrapostos de indenização 

por danos materiais e morais formulados pelo requerido. Ante o exposto, 

JULGO parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para o fim 

de CONDENAR a parte promovida em pagar à parte promovente a quantia 

de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), a título de arrendamento de 

pasto não pago, corrigidos monetariamente, e com juros de 1% ao mês, 

tudo a contar a partir do vencimento de cada mês em atraso. Em 

contrapartida, JULGO improcedentes os pedidos contrapostos formulados 

na contestação. E assim o faço, com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido no prazo de 

30 dias, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010402-11.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA RIBEIRO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010402-11.2016.8.11.0018 

REQUERENTE: VANESSA RIBEIRO COSTA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante o teor da 

petição no evento n. 13845397, e em conformidade com o enunciado n. 90 

do FONAJE, HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e o faço sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII do CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO 

TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010324-17.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS GONCALVES DA SILVA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DONIZETI OAB - MT0012674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR SOARES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010324-17.2016.8.11.0018 

REQUERENTE: JOSIAS GONCALVES DA SILVA - EPP REQUERIDO: 

VALDEIR SOARES DOS SANTOS PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de cobrança, 

em que a parte autora sustenta que é credora da parte promovida no valor 

total de R$ 3.702,12, em relação à aquisição de diversas mercadorias 

adquiridas por este (materiais para construção), e não pagas, conforme 

notas de compras anexadas com a inicial. Nota-se que a parte promovida 

foi regularmente citada, mas deixou de comparecer à sessão de 

conciliação e de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, 

revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da Lei 

9.099/95. É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma 

obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de 

contestar os fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte 

haja com contumácia, ou seja, deixe de comparecer às audiências, além 

de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa 

premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, somente 

não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção 

do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da parte 

promovida, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente, além de não haver qualquer fato que coloque em dúvida 

o direito do promovente. Logo, a procedência da pretensão contida na 

inicial, é medida que se impõe. Ante o exposto, decreto a revelia da parte 

promovida, e JULGO procedente o pedido contido na inicial, com o fim de 

CONDENAR a parte reclamada em pagar à parte autora a importância de 

3.702,12 (três mil setecentos e dois reais e doze centavos), acrescidos 

de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação. E assim o faço, 

com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido no prazo de 30 dias, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido 

no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010375-28.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR CIPRIANO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010375-28.2016.8.11.0018 

REQUERENTE: VALMIR CIPRIANO NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de indenização por danos morais, em 

que a parte autora sustenta que, devido a um acidente que derrubou o 

padrão de energia em seu imóvel, após colocar novo padrão, a promovida 

demorou cerca de oito dias para restabelecer o fornecimento de energia, 

causando-lhe transtornos. Analisando os elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, entendo que a hipótese é de procedência em 

parte do pedido. No presente caso, é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção à 

previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, 

e artigo 48 das Disposições Transitórias. Tratando-se, in casu, de 

demanda sobre relações de consumo, a inversão do ônus probatório deve 

ser aplicada, providência perfeitamente admitida diante da hipossuficiência 

técnica da parte Reclamante, eis que somente a promovida pode trazer 

provas conclusivas quanto a esta lide, cabendo a esta, portanto, 

comprovar que o serviço de fornecimento de energia ao promovente foi 

prestado a contento, ou seja, que não houve defeito na prestação do 

serviço. No caso vertente, inicialmente a promovida argumenta culpa de 

terceiro, o causador do acidente que derrubou o padrão, pelo autor ficar 

sem energia, o que não se sustenta, pois embora o acidente tenha 

inicialmente causado a interrupção de energia no imóvel do promovente, 

cabia à promovida restabelecer o fornecimento no prazo para tanto, de 24 

horas, conforme resolução 414/2010 da ANEEL. A reclamada argumenta 

ainda, que a culpa pela demora na religação foi do promovente porque 

este não teria providenciado as adequações técnicas no padrão de 

energia do imóvel. Afirma o autor em seu depoimento, que providenciou 

novo padrão no dia seguinte ao acidente por meio de uma empresa 

especializada desta cidade (“Oscar Padrão”). Disse também, que uma 

equipe da promovida esteve no local logo após o acidente, e lhe orientado 

a trocar o padrão para religar a energia. Porém, aduz que mesmo após a 

troca, demoraram cerca de oito dias para restabelecer o fornecimento. A 

testemunha Ivo Calmon da Silva confirmou em audiência que cerca de dois 

dias depois do acidente o novo padrão de energia já estava instalado, e 

que de fato, o autor ficou sem energia por sete a oito dias. A tela do 

sistema da promovida que consta em sua defesa condiz com a informação 

de que uma equipe sua esteve no local após o incidente, havendo ali a 

anotação de “cliente ciente do procedimento da religação com vistoria e 

ciente da troca do padrão com troca de fase”. Contudo, não há prova de 

que uma equipe tenha retornado ao imóvel do promovente para 

restabelecer a energia, ou mesmo vistoriado as instalações e verificado 

que estava fora das adequações técnicas necessárias para justificar a 

demora na religação. Em consideração à inversão do ônus da prova, cabia 

à ré demonstrar que teria vistoriado o padrão após sua instalação e 

notificado o autor para adequação caso não estivesse em conformidade 

para religação, o que não cuidou de fazê-lo, de modo que não houve 

demonstração de culpa do consumidor pela demora. Assim, considerando 

os elementos nos autos e depoimentos em audiência, e considerando que 

a prova testemunhal comprovou a demora injustificada em restabelecer a 

energia, ao passo que o preposto da ré confirmou que o prazo para tanto 

no presente caso é de 24 horas, que é o prazo máximo para religação em 

área urbana previsto no art. 176, inciso I da Resolução n. 414/2010 da 

ANEEL, restou incontroverso o defeito na prestação dos serviços. Assim, 

com relação aos danos morais, entendo caracterizados no presente caso, 

já que a demora no restabelecimento de energia além do prazo de 24 

horas, que certamente ocasionou transtornos à parte autora por se tratar 

de serviço essencial, havendo notícia comprovada de alimentos 

estragados e impossibilidade de trabalhar em seu comércio local, 

configura falha na prestação do serviço, no termos do artigo 14 do CDC, 

situação jurídica que enseja a responsabilização pelos danos causados, 

salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses 

estas não comprovadas pela parte ré. Nesse sentido: CONSUMIDOR. 

INDENIZATÓRIA. NOVA INSTALAÇÃO. RELIGAMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA FORA DO PRAZO LEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. 

SENTENÇA MANTIDA. Necessária a construção de um novo poste de 

energia, pois em 26/07/2012 o fornecimento de energia elétrica foi cortado, 

devido ao local do poste de sua residência não estar nos padrões da 

requerida. A autora providenciou tudo o que foi pedido conforme consta 

nas fotos acostadas aos autos em fls. 03/04, restando pronta a 

construção em 01/08/2012, aguardando a demandante mais de cinco dias 

para que religassem a energia. A prova oral e os documentos juntados 

dão conta de que a autora efetuou diversas ligações à ré para a religação, 

bem como que, durante o período, residiu no local, sem luz elétrica. Em não 

tendo a ré comprovado que seus funcionários, responsáveis pela 

religação das instalações, não tinham acesso ao novo medidor da autora, 

após o pedido de restabelecimento do serviço, resta, portanto, confessa a 

negligência da ré, conforme depoimento pessoal. Descumprimento por 

parte da ré com relação ao prazo fixado na Resolução da ANNEL 

configurando-se, assim, a ilicitude de sua conduta. Configurados os danos 

morais sofridos pela consumidora diante da injusta privação de bem 

essencial, como é a energia elétrica. Quantum que deve ser mantido, ante 

as reiteradas ligações da autora (fls. 28/29), buscando solução ao 

problema. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível Nº 71004129060, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, 

Julgado em 11/04/2013) No que tange ao quantum debeatur, deve ser 

arbitrado por apreciação equitativa, nos termos do art. 6º, da lei 9.099/95. 

Assim, considerando a ausência de maiores prejuízos demonstrados nos 

autos; considerando a capacidade financeira do promovente e da parte 

promovida; considerando o caráter, também, preventivo e profilático da 

indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

arbitro a indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. Ante 

o exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial, para o fim de CONDENAR a Reclamada ao pagamento à parte 

autora da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por danos morais, devidamente corrigidos pelos índices do 

INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, fixados desde a data da citação, 

por tratar-se de responsabilidade contratual. E por consequência, o faço 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010138-91.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SETA VALERIA MARAFICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010138-91.2016.8.11.0018 

REQUERENTE: SETA VALERIA MARAFICA REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação de indenização por danos materiais e 

morais, em que a parte autora sustenta que possui com a ré serviço de 

telefonia móvel na modalidade pré-paga; no entanto, a mesma vinha 

cobrando por internet móvel o valor mensal de R$ 9,90, que alega jamais 
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ter contratado. Nota-se que a parte promovida foi regularmente citada, 

mas deixou de comparecer à sessão de conciliação, tornando-se, dessa 

forma, revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 

da Lei 9.099/95. De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia 

não é absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser 

afastada diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do 

artigo 370 do Código de Processo Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício 

ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à 

instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Partindo dessa premissa, os fatos alegados pela parte 

reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção do juiz. Com efeito, com relação ao dano material, 

além da inércia da reclamada, a pretensão se mostra devidamente 

amparada documentalmente, além de não haver qualquer fato que coloque 

em dúvida o direito da parte promovente, pelo que procede o pedido de 

pagamento em dobro do valor indevidamente descontado a título de 

internet móvel - R$ 138,60 (14 x de R$ 9,90), totalizando portanto, R$ 

277,20. No entanto, com relação ao dano moral pleiteado, ressalto que, 

apesar de decretar a revelia do réu, seu efeito (a presunção de 

veracidade das alegações) não será produzido neste caso, ante a 

ocorrência da hipótese prevista no art. 345, inciso IV do NCPC. No caso, 

embora possa ser reconhecido que houve cobrança indevida – fato 

incontroverso, de outro lado, é certo que não é possível reconhecer que o 

evento tenha ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em 

sociedade e causado real lesão ao direito da personalidade da parte 

autora. Não sem propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Aliás, 

em que pese tenha ocorrido a cobrança indevida e o pagamento, é 

importante destacar que, diante de elementos contidos nos autos, o 

evento não culminou em maiores consequências, tais como a inscrição 

nos órgãos de proteção ao crédito,nem se trata de dano que deriva do 

próprio fato. Não se verificou neste caso, outras consequências jurídicas 

como excessivas cobranças e exposição a situação vexatória, situações 

que, quando comprovadas, ensejariam indenização a título de danos 

morais. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. AGRAVO RETIDO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA NÃO CONTRATADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. (...) A cobrança se 

mostra indevida porque a autora alega não ter contratado os referidos 

serviços e a companhia não comprova suficientemente o contrário: cabia 

à demandada trazer aos autos a solicitação expressa e inequívoca do 

consumidor, desincumbindo-se do ônus da prova que lhe competia, em 

especial por se tratar de discussão de relação de consumo. O dano moral 

não ocorre à simples cobrança indevida, sequer inscrita em cadastros de 

devedores inadimplentes, ou demonstrados atos de cobrança ofensivos. 

(Apelação Cível Nº 70055427470, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 14/08/2013) 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO (PLANO 

PÓS-PAGO). DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. MERA cobrança 

INDEVIDA. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova 

de consequências mais gravosas à parte consumidora, ficando a situação 

vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano. 2. A toda 

evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à 

moral da Recorrente, considerando que o mero inadimplemento contratual, 

assim como a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o 

dano moral indenizável, sendo resolvida com o cancelamento do contrato 

e consequente anulação dos débitos. 3. Digno de nota é que também não 

houve demonstração da tentativa de resolução da celeuma na seara 

administrativa. 4. Danos morais não configurados no caso sub examine, 

ante a ausência de abalo a esfera psíquica da parte consumidora. 5. 

Recurso conhecido e não provido. (TJMT – Turma Recursal - Recurso 

Inominado: 0010307-47.2014.811.0064 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DE JUARA, Recorrente: SELHA ROMILDA MACEDO - Recorrida: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A - Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI 

ALVES CORRÊA - Data do Julgamento: 13/12/2016) Resta portanto, 

inequívoca a inexistência de dano moral a ser reparado. Ante o exposto, 

JULGO parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim 

de CONDENAR a reclamada a restituir em dobro à parte reclamante, a titulo 

de danos materiais, o valor total de R$ 277,20 (duzentos e setenta e sete 

reais e vinte centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com 

o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida. E por consequência, o 

faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-14.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUREA GOMES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000119-14.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: MARIA AUREA GOMES DE MIRANDA REQUERIDO: SKY 

BRASIL SERVICOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Primeiramente, RETIFIQUE-SE o pólo passivo desta demanda, fazendo 

constar SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA., ao invés de SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA., conforme requerido em contestação. Proceda a 

secretaria o necessário. Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais, em que a parte autora sustenta que nunca contratou qualquer 

serviço da parte reclamada; todavia, esta descontou de sua conta 

bancária valores entre R$ 69,90 e R$ 119,90 entre os meses de julho a 

setembro/2017, totalizando R$ 259,70, débitos que alega serem indevidos. 

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que a hipótese é de procedência parcial da demanda. Tratando-se, 

in casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à 

espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus probatório, providência perfeitamente admitida diante da 

hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir 

prova do fato negativo, já que afirma não ter contratado com a Reclamada. 

Nesse contexto, a parte Ré não apresentou fatos extintivos, modificativos 

ou impeditivos do direito alegado na inicial, não trazendo aos autos 

qualquer documento hábil a comprovar a relação contratual existente entre 

as partes, tais como, por exemplo, o contrato de adesão ao serviço 

contratado, ou mesmo a gravação de atendimento, bem como seus 

documentos pessoais, faturas geradas etc., o que poderia dar legitimar a 

cobrança dos valores descontados da conta bancária da autora. A 

alegação de possível ocorrência de fraude praticada por terceiros não se 

sustenta, pois não foi demonstrado qualquer uso dos dados e documentos 

da promovente por terceiros estranhos. Sendo inexigível, e considerando 

que restou comprovado que valores em favor da promovida foram 

descontados de sua conta, procede o pedido de restituição dos valores 

em dobro, nos termos do art. 42, par. único do CDC. Quanto ao pleito 

indenizatório, porém, não assiste razão à promovente. Embora possa ser 

reconhecido que houve falha na prestação de serviço, de outro lado, é 

certo que não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a 

linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão 

ao direito da personalidade da parte autora. Ainda que tenha havido 
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cobrança controvertida, tais situações por si só não são suficientes para 

caracterizar dano de ordem extrapatrimonial, posto que não houve 

cobranças abusiva, vexatória ou frequente, nem qualquer restrição em 

seu nome. Ademais, não é o caso de ocorrência de dano que deriva do 

próprio fato; e nem mesmo os descontos, embora reconhecidamente 

indevidos, prejudicaram ou impossibilitaram o uso normal de sua conta 

bancária, saques ou pagamento de algum débito ou obrigação. Verifico 

que durante os meses em que houve os descontos, afora os débitos a 

favor da Sky, as únicas movimentações em sua conta referem-se a 

depósitos; não sendo verídica portanto, a alegação de que estaria 

havendo prejuízo no sustento do filho da autora. Com efeito, em que 

pesem as razões apresentadas, entendo que não há como reconhecer 

que a parte autora passou a conviver com uma situação inesperada que 

lhe causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e 

preocupações. Não sem propósito, como vem decidindo nossos tribunais, 

o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Não se 

afirma aqui que a conduta da empresa ré é admissível, as quais 

inevitavelmente todas estão suscetíveis a falhas. No entanto, repito, a 

espécie não revela qualquer situação excepcional que autorize 

reconhecer que o evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero 

aborrecimento cotidiano. Por fim, eventual alegação da regra prevista no 

art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada considerando 

não ser aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, em atenção 

aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado 

o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao 

Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica 

remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no 

art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos 

Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa 

previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto e do 

que mais constam nos autos, JULGO parcialmente procedentes os 

pedidos formulados na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência 

de vínculo jurídico entre as partes, e por consequência, indevidos todos 

os débitos imputados à Reclamante pela Reclamada; determinando ainda, a 

cessação imediata e definitiva dos descontos em conta bancária da 

promovente; b) CONDENAR a Reclamada a RESTITUIR em dobro o valor 

pago pela promovente no montante total de R$ 519,40 (quinhentos e 

dezenove reais e quarenta centavos), e quaisquer outros que porventura 

tenham ocorrido no decorrer deste feito; com incidência de juros de 1% ao 

mês e correção monetária a contar da citação; E por consequência, o faço 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Atente-se a secretaria 

para o disposto no início desta decisão (retificar pólo passivo). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-30.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI PAZ DE LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000105-30.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: MARLI PAZ DE LIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais, em que a parte autora sustenta que a 

promovida lançou seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida 

no valor de R$ 148,67 que alega desconhecer. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que demanda 

improcede. A parte ré trouxe aos autos, junto com a defesa, faturas de 

cartão de crédito em nome da promovente. Muito embora não haja no 

processo o contrato de cartão de crédito entre as partes, observo que a 

promovente em momento algum alegou não ter qualquer relação jurídica 

com a ré, até porque na inicial afirma apenas “não ter débitos algum com a 

requerida”; do que se conclui que de fato possui cartão de crédito junto à 

promovida da qual faz uso. Portanto, desnecessário qualquer 

demonstração de relação formal entre ambos. Além disso, para 

demonstrar que o débito inscrito é devido, a promovida anexou faturas do 

referido cartão de crédito em nome da autora, e com endereço constante 

no extrato de restrição pela própria apresentada, documentos não 

impugnados por ela. Considero que tais faturas bastam para comprovar o 

uso e a legitimidade da cobrança posterior do débito devido e sua 

consequente restrição caso não haja o pagamento; primeiro, porque 

conforme exposto, a contratação não foi negada pelo promovente, não se 

tratando por exemplo, de fraude ou terceiro estelionatário que fez uso do 

cartão; segundo, constam nas faturas, diversas compras realizadas em 

Juara, onde reside a promovente, presumindo portanto, que foi ela quem 

fez uso do cartão; e terceiro, porque como se trata de débito em conta 

corrente a fatura do cartão, presume-se também que foi a autora quem 

pagou as respectivas faturas, já que não noticiou qualquer ocorrência de 

débito indevido de cartão de crédito em sua conta, que porventura viesse 

desconhecer. Diante da situação exposta, não assiste razão à 

promovente ao afirmar não ter débitos algum com a ré, ou mesmo que são 

indevidos, já que os documentos e os fatos demonstram o justamente o 

contrário. Dessa forma, não há como considerar que a restrição levada a 

cabo pela promovida foi indevida, não havendo que se falar em 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. 

Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos. Quanto à 

alegação de que não foi notificado previamente para que a restrição fosse 

levada adiante, tal responsabilidade, se for o caso de dívida devida (não 

irregular), é dos bancos de dados (SPC/Serasa), e não do credor da 

dívida anotada. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. 

CONTRATOS BANCÁRIOS. CADASTROS DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. 

DANO MORAL. RESPONSABILIDADE. ENTIDADE ARQUIVISTA. 1. O credor 

não é parte legítima para figurar no pólo passivo de ação de indenização 

por danos morais decorrentes da inscrição em cadastros de inadimplentes 

sem prévia comunicação. 2. A responsabilidade pela inclusão do nome do 

devedor no cadastro incumbe à entidade que o mantém, e não ao credor, 

que apenas informa a existência da dívida. Precedentes. 3. AGRAVO 

REGIMENTAL PROVIDO. (AgRg nos EDcl no REsp 907.608/RS, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

26/10/2010, DJe 05/11/2010) Esse posicionamento inclusive é objeto da 

súmula 359 do STJ. Assim, no caso de não ter ocorrido prévia notificação, 

a responsabilidade recairia face ao credor somente se a dívida for 

inexistente, o que, conforme exposto acima, não é o caso dos autos. 

Portanto, não havendo comprovação da irregularidade da dívida apontada, 

conclui-se que a restrição se trata de exercício regular de direito, não se 

tratando de ato ilícito que enseje qualquer dever de indenizar. Por fim, 

eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Diante da fundamentação 

exposta, e do que mais constam nos autos, JULGO improcedentes os 

pedidos contidos na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 
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9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 

Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no 

identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES 

- Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000176-32.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CASA SHOPPING MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Promovo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para se 

manifestar, no prazo de 15 dias acerca do novo endereço do(a) 

promovido(a), sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010331-43.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS GONCALVES DA SILVA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DANTE (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 20/02/2018 08:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010328-88.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS GONCALVES DA SILVA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVANEI ROSA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 07/02/2018 13:30 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-42.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010042-42.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: EDVALDO DA SILVA LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Embora a promovida tenha interposto embargos 

de declaração, posteriormente a mesma cumpriu de forma voluntária as 

determinações a que foi condenada. Assim, entendo que tacitamente 

desistiu do recurso manejado. E considerando o cumprimento da 

obrigação de fazer e pagamento dos valores da condenação, DECLARO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil/2015. Sem custas ou despesas processuais (art. 

55, da Lei 9.099/95). Sem prejuízo, LIBEREM-SE os valores depositados 

judicialmente no evento n. 12252587, para a conta corrente indicada na 

petição do evento nº 12385343, devendo a Secretaria dar ciência à parte 

Autora da liberação desses valores, por qualquer meio, na forma do 

provimento 16/2011 da CNGC. Cumpridas as providências acima, 

certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, e ao final, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 

SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-13.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RITA PENHAVEL PANSANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR PANSANI OAB - 073.038.408-00 (REPRESENTANTE)

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 06/02/2018 09:40 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010505-23.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTO HILARIO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADYS ELIANA BESS OAB - MT8880/B (ADVOGADO)

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUCIO DA SILVA OAB - MT0016153S-A (ADVOGADO)

 

Promovo a intimação da parte exequente para atualizar o débito com a 

inclusão da multa prevista no art. 523, §1º do novo CPC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-28.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DALPIAZ DONDOSSOLA (REQUERENTE)

EDSON FRANCISCO DONDOSSOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO OAB - MT0004757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Certidão Processo n. 

8010041-28.2015.8.11.0018 Certifico e dou fé que houve pagamento 

voluntário pelo Executado no prazo legal. Assim, promovo a INTIMAÇÃO 

do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. JUARA, 10 de 

janeiro de 2018 MARCOS YOSHIO MAEDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: 

RUA ANITA GARIBALDI, S/N, CENTRO, JUARA - MT - CEP: 78575-000 

TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010240-16.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOCELITO FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Nokia do Brasil Tecnologia Ltda (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

 

Decisão. Certifique-se o trânsito em julgado. Recebo o recurso (evento 

47), somente no efeito devolutivo (art. 43, da lei 9.099/95). Intime-se o 

recorrido para, querendo, contra-arrazoar o recurso no prazo legal. Após, 

observadas as formalidades legais, remetam os presentes autos à Turma 

Recursal, com as homenagens deste Juízo, independentemente de 

preparo, uma vez que defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos temos do 

art. 99, do NCPC. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - 

Juiz De Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010328-88.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS GONCALVES DA SILVA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVANEI ROSA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça, promovo a INTIMAÇÃO 

da parte promovente para requerer o que de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-06.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI/BRASIL TELECOM S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

8010047-06.2013.8.11.0018 REQUERENTE: ANDRE RODRIGO SCHNEIDER 

REQUERIDO: OI/BRASIL TELECOM S.A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

Considerando o teor da decisão proferida em 10.06.2016, pelo eminente 

Ministro do STJ, Dr. Luis Felipe Salomão, que determinou a afetação do 

Resp 1525134 e Resp 1525174 para julgamento através do sistema dos 

recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036 do NCPC e art. 2º, §1º da 

Resolução STJ nº 8/2008, suspendendo o andamento de todas as ações 

em trâmite no país, inclusive de 1ª Instância, que tenham por objeto a 

existência de dano moral indenizável em virtude da cobrança de serviços 

de telefonia e de internet não contratados ou no caso de má prestação 

desses serviços. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, DETERMINO a 

suspensão do presente feito, até o deslinde da lide instalada no STJ. 

Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010337-21.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DINALVA DE ASSUNCAO FRIZERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CESAR DE MORAES OAB - MT16867/O (ADVOGADO)

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

8010337-21.2013.8.11.0018 REQUERENTE: MARIA DINALVA DE 

ASSUNCAO FRIZERA REQUERIDO: OI S/A SENTENÇA Ausente o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Acostou-se aos autos os alvarás 

judiciais expedidos em favor da patrona da autora (ID: 8935743 e 

8935746) que foram devidamente pagos. É o breve relatório. Decido. 

Considerando a informação de que a parte reclamada quitou o débito, a 

extinção do processo é medida que se impõe. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS julgo por sentença EXTINTO o presente feito, com fulcro 

no art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, procedendo a 

baixa de eventuais restrições judiciais. Após, decorrido o prazo recursal, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010467-74.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI FERREIRA CASTAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA OAB - MT0005810A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo nº 8010467-74.2014.8.11.0018 REQUERENTE: LUCI FERREIRA 

CASTAO REQUERIDO: VIVO S.A., SERASA S/A. DESPACHO Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar quanto a 

petição do ID 8945951, notadamente quanto ao cumprimento da obrigação 

fixada em sentença. Após, concluso para deliberação. Cumpra-se. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-92.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BERGAMASCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CESAR DE MORAES OAB - MT16867/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTHIANE MARTINS BEZERRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000172-92.2017.8.11.0018 REQUERENTE: JOSE BERGAMASCHI 

REQUERIDO: CRISTHIANE MARTINS BEZERRA SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 81, §3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de “Ação 

Monitória de Cobrança” que pretende recebimento da quantia de R$ 

7.992,32 (sete mil e novecentos e noventa e dois reais e trinta e dois 

centavos), o que atrairia a competência do juizado especial cível. Contudo, 

ao compulsar o feito verifico que demanda é incompatível com a 

sistemática do JEC. Explico. A ação monitória tem rito especial, 

incompatível com os princípios que regem os Juizados Especiais. 

Busca-se com ação monitória a formação de um título executivo judicial, 

com a possibilidade de abertura de ampla dilação probatória, inconciliável 

com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais. A matéria é objeto do 

Enunciado 08 do FONAJE, conforme segue: “Enunciado 8 - As ações 

cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos 

Juizados Especiais.” Repita-se, a ação monitória possui rito especial, 

estabelecido no art. 1.102c do Código de Processo Civil e mostra-se 

incompatível com o procedimento dos juizados especiais cíveis, dada a 

sua complexidade, excluída no art. 3º da Lei 9.099/95. A ação monitória 

tem rito diverso e específico fazendo com que não possa ser abarcada 

pelos Juizados Especiais. Sobre o tema, ademais, é pacífica a 

jurisprudência: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

MONITÓRIA – RITO ESPECIAL - INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS 

QUE REGEM OS JUIZADOS ESPECIAIS – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA 

C. CÂMARA ESPECIAL – CONFLITO PROCEDENTE – COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO SUSCITADO, DA 4ª VARA CÍVEL DE AMERICANA. (Processo CC 

00666264520168260000 SP 0066626-45.2016.8.26.0000, Órgão Julgador 

Câmara Especial, Publicação28/03/2017, Julgamento: 27/03/2017, Relator: 

Salles Abreu (Pres. Seção de Direito Criminal)” “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. Ação monitória proposta contra Município Valor da causa 

inferior a sessenta salários mínimos Autos redistribuídos ao Juizado 

Especial Cível e Criminal Inadmissibilidade. Incompatibilidade do 

procedimento especial da ação monitória com o rito dos Juizados 

Especiais. Competência do M. Juízo suscitado para apreciar e decidir a 

espécie” (Relator (a): Ricardo Dip (Pres. da Seção de Direito Público); 

Comarca: Americana; Órgão julgador: Câmara Especial; Data do 

julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 19/12/2016)” Importante ressaltar 

que trata-se de incompetência absoluta, impondo-se extinção do feito, pela 
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incompatibilidade da ação em foco com o rito imprimido aos feitos afetos 

ao Juizado Especial Cível. Logo, não há que se falar em competência do 

Juizado Especial Cível para processar e julgar o feito, uma vez que não 

preenche os requisitos do art. 3º da Lei 9.099/95. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito nos termos 

do artigo 51, II da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-25.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BERGAMASCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CESAR DE MORAES OAB - MT16867/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS & BEZERRA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000170-25.2017.8.11.0018 REQUERENTE: JOSE BERGAMASCHI 

REQUERIDO: MARTINS & BEZERRA LTDA SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 81, §3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de “Ação 

Monitória de Cobrança” que pretende recebimento da quantia de R$ 

18.550,25 (dezoito mil e quinhentos e cinquenta reais e vinte e cinco 

centavos), o que atrairia a competência do juizado especial cível. Contudo, 

ao compulsar o feito verifico que demanda é incompatível com a 

sistemática do JEC. Explico. A ação monitória tem rito especial, 

incompatível com os princípios que regem os Juizados Especiais. 

Busca-se com ação monitória a formação de um título executivo judicial, 

com a possibilidade de abertura de ampla dilação probatória, inconciliável 

com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais. A matéria é objeto do 

Enunciado 08 do FONAJE, conforme segue: “Enunciado 8 - As ações 

cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos 

Juizados Especiais.” Repita-se, a ação monitória possui rito especial, 

estabelecido no art. 1.102c do Código de Processo Civil e mostra-se 

incompatível com o procedimento dos juizados especiais cíveis, dada a 

sua complexidade, excluída no art. 3º da Lei 9.099/95. A ação monitória 

tem rito diverso e específico fazendo com que não possa ser abarcada 

pelos Juizados Especiais. Sobre o tema, ademais, é pacífica a 

jurisprudência: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

MONITÓRIA – RITO ESPECIAL - INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS 

QUE REGEM OS JUIZADOS ESPECIAIS – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA 

C. CÂMARA ESPECIAL – CONFLITO PROCEDENTE – COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO SUSCITADO, DA 4ª VARA CÍVEL DE AMERICANA. (Processo CC 

00666264520168260000 SP 0066626-45.2016.8.26.0000, Órgão Julgador 

Câmara Especial, Publicação28/03/2017, Julgamento: 27/03/2017, Relator: 

Salles Abreu (Pres. Seção de Direito Criminal)” “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. Ação monitória proposta contra Município Valor da causa 

inferior a sessenta salários mínimos Autos redistribuídos ao Juizado 

Especial Cível e Criminal Inadmissibilidade. Incompatibilidade do 

procedimento especial da ação monitória com o rito dos Juizados 

Especiais. Competência do M. Juízo suscitado para apreciar e decidir a 

espécie” (Relator (a): Ricardo Dip (Pres. da Seção de Direito Público); 

Comarca: Americana; Órgão julgador: Câmara Especial; Data do 

julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 19/12/2016)” Importante ressaltar 

que trata-se de incompetência absoluta, impondo-se extinção do feito, pela 

incompatibilidade da ação em foco com o rito imprimido aos feitos afetos 

ao Juizado Especial Cível. Logo, não há que se falar em competência do 

Juizado Especial Cível para processar e julgar o feito, uma vez que não 

preenche os requisitos do art. 3º da Lei 9.099/95. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito nos termos 

do artigo 51, II da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-69.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DENKEWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DONIZETI OAB - MT0012674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

EUDORA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000180-69.2017.8.11.0018 REQUERENTE: DAYANE DENKEWSKI 

REQUERIDO: EUDORA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E 

PERFUMARIA LTDA, INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 

LTDA DECISÃO Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Ausente os requisitos, deixo de receber a petição inicial 

com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95, eis que a parte 

reclamante não quantifica o valor do dano moral. Mesmo considerando que 

a fixação da indenização venha a ser feita por arbitramento judicial, 

impõe-se a sua quantificação, ainda que com a ressalva de tratar-se de 

valor estimado. Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) emende a inicial, quantificando-se o pedido de indenização por 

dano moral, atribuindo corretamente o valor à causa, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Após, concluso para deliberação quanto 

ao pedido liminar. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010307-49.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SELHA ROMILDA MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

8010307-49.2014.8.11.0018 EXEQUENTE: SELHA ROMILDA MACEDO 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Recebo os embargos à 

execução no efeito meramente devolutivo, nos termos do artigo 919, caput 

do CPC, porquanto não se vislumbra a incidência das hipóteses de 

suspensão. INTIME-SE a parte embargada/exequente para apresentar 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 920, I do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010207-89.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA & BATAGLIA HERRERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAUTO CALMON REQUENA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

8010207-89.2017.8.11.0018 EXEQUENTE: OLIVEIRA & BATAGLIA 

HERRERO LTDA - ME EXECUTADO: ADAUTO CALMON REQUENA 

DECISÃO Recebo os embargos à execução no efeito meramente 

devolutivo, nos termos do artigo 919, caput do CPC, porquanto não se 

vislumbra a incidência das hipóteses de suspensão. INTIME-SE a parte 

embargada/exequente para apresentar manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 920, I do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010338-69.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVAN VENANCIO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010338-69.2014.8.11.0018 

DECISÃO Recebo os embargos à execução no efeito meramente 

devolutivo, nos termos do artigo 919, caput do CPC, porquanto não se 

vislumbra a incidência das hipóteses de suspensão. INTIME-SE a parte 

embargada/exequente para apresentar manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 920, I do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, S/N, CENTRO, JUARA - 

MT - CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-42.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RILLER HOFFMANN DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

8010096-42.2016.8.11.0018 REQUERENTE: RILLER HOFFMANN DE PAULA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Diante da petição 

inserida no ID: 10235530, expeça-se alvará para levantamento dos 

valores depositados nos autos, devendo ser observado a conta bancária 

indicada pelo requerente. No mais, intime-se a parte requerente para 

manifestar quanto ao pedido da parte requerida inserida no ID: 10340078, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-18.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BERTINO CONRADI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

8010160-18.2017.8.11.0018 REQUERENTE: BERTINO CONRADI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

DECISÃO 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO acostado em ID: 11180391 

dos autos, o qual, conforme certificado em ID: 11180437 é TEMPESTIVO; 

2. Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade (interesse, 

legitimidade e adequação) impõe-se o recebimento do presente recurso, 

porém, SOMENTE NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do disposto 

no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, eis que consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais. 3. Intime-se a parte recorrida para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, com ou sem 

manifestação, ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal desta 

Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010437-68.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI RICARDO SAVOINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

8010437-68.2016.8.11.0018 REQUERENTE: GIOVANI RICARDO SAVOINE 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT DECISÃO 

1. RECEBO O RECURSO INOMINADO acostado em ID: 11139732 dos autos, 

o qual, conforme certificado em ID: 11156904 é TEMPESTIVO; 2. Uma vez 

presentes os requisitos de admissibilidade (interesse, legitimidade e 

adequação) impõe-se o recebimento do presente recurso, porém, 

SOMENTE NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do disposto no art. 

43 da Lei n.º 9.099/95, eis que consoante entendimento das Turmas 

Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais. 3. Intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal desta Estado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010318-78.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUREMA FARINA CARDOSO ESTEVES OAB - MT0017767S-A 

(ADVOGADO)

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010318-78.2014.8.11.0018 Polo 

ativo: REQUERENTE: CLAUDIOMAR DA SILVA Polo passivo: REQUERIDO: 

MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO DESPACHO DEFIRO o pedido 

inserido no ID: 10841255 e determino a expedição de alvará para 

levantamento dos valores depositados nos autos, devendo ser observado 

a conta bancária indicada pelo exequente. Após INTIME-SE o executado 

para pagar o saldo remanescente no prazo de 15 (quinze) dias. 

Transcorrido o prazo, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar quanto a satisfação integral do crédito buscado nesta 

demanda. Por fim, concluso para deliberação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010150-71.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

QUILDER ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

Processo nº 8010150-71.2017.8.11.0018 REQUERENTE: TEREZINHA 

ALVES DE OLIVEIRA, QUILDER ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

AVIANCA DESPACHO Considerando o retorno dos autos da Turma 

Recursal, intimem-se as partes para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, concluso para deliberação. Cumpra-se. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010369-21.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)
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Processo nº 8010369-21.2016.8.11.0018 REQUERENTE: IVONETE DA 

SILVA COSTA REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 

DESPACHO Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, 

intimem-se as partes para requerer o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, concluso para deliberação. Cumpra-se. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010081-39.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

Processo nº 8010081-39.2017.8.11.0018 REQUERENTE: ROSA DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - EPP DESPACHO Considerando o retorno dos autos da Turma 

Recursal, intimem-se as partes para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, concluso para deliberação. Cumpra-se. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010399-56.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE KOIKE DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GHYSLEN ROBSON LEHNEN OAB - MT0015312A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA Processo nº 8010399-56.2016.8.11.0018 

REQUERENTE: ANDRE KOIKE DE ARAUJO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, que inobstante fundamentado no CPC/73, já revogado, 

determino que INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena 

de ter o montante da condenação acrescido de multa no percentual de 

10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. 4. Altere-se o registro dos autos para cumprimento de 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-82.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS OLGADO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

Processo nº 8010007-82.2017.8.11.0018 REQUERENTE: JOSE LUIS 

OLGADO FERNANDES REQUERIDO: BANCO BMG DESPACHO 

Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, intimem-se as 

partes para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, concluso para deliberação. Cumpra-se. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010404-78.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Processo nº 8010404-78.2016.8.11.0018 REQUERENTE: ANDREA ALVES 

PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A DESPACHO Considerando o retorno dos autos da Turma 

Recursal, intimem-se as partes para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, concluso para deliberação. Cumpra-se. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010171-81.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Processo nº 8010171-81.2016.8.11.0018 REQUERENTE: ANDREA ALVES 

PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A DESPACHO Considerando o retorno dos autos da Turma 

Recursal, intimem-se as partes para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, concluso para deliberação. Cumpra-se. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010333-18.2012.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

Processo nº 8010333-18.2012.8.11.0018 REQUERENTE: JOSE 

APARECIDO FERREIRA REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP DESPACHO Considerando o retorno dos 

autos da Turma Recursal, intimem-se as partes para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, concluso para 

deliberação. Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010463-08.2012.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA Processo nº 8010463-08.2012.8.11.0018 

REQUERENTE: GILMAR DA SILVA FREITAS REQUERIDO: EXTRALUZ 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP DECISÃO 1. Em atenção ao 

pedido de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 
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montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-46.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ERLICH CHRISTOFOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000188-46.2017.8.11.0018 REQUERENTE: LUCIANA ERLICH 

CHRISTOFOLI REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA DECISÃO 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Preenchidos os requisitos, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. Da detida análise da 

exposição fática, verifico que a parte autora merece o deferimento da 

medida liminar. Explico. Trilhando o entendimento explicitado no Enunciado 

n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, 

considero que “São cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos 

Juizados Especiais Cíveis”. Há possibilidade de o magistrado antecipar os 

efeitos da sentença para uma fase do processo anterior àquela em que 

normalmente tais efeitos seriam produzidos – sentença -, cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

requerimento, probabilidade do direito, que levam à verossimilhança do 

alegado, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese ou quando verificada a irreversibilidade recíproca - valendo do 

princípio da proporcionalidade e afastando o risco mais grave. A 

verossimilhança está configurada pelo fato da possibilidade da declaração 

de inexistência de débito e reconhecimento do indevido lançamento do 

nome da parte nos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao 

crédito – SPC-SERASA, bem como o periculum in mora, uma vez que o 

citado registro já vem causando prejuízos e, caso não seja excluído in 

initio litis e inaudita altera parte, certamente causará outros de difícil 

reparação. Subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela, pela suficiência das provas 

apresentadas até o momento – verossimilhança das alegações (contrato 

de prestação de serviço, boletos, conversas no Whatsapp quanto ao 

acesso negado no sistema para assistir as aulas e extrato da restrição em 

seu nome) – e, consequentemente, resultados negativos que podem advir 

da sua manutenção e bloqueio de crédito, ainda que pendente a oitiva da 

parte adversa e eventual instrução. Ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo - art. 300, § 3º 

do NCPC, e até por ocasião do julgamento final do mérito, poderá 

perfeitamente ser revogada a decisão, tornando a anotação a produzir 

seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo ao credor. De mais a mais, 

estando o débito em discussão, deve ser concedida a tutela, até ulterior 

deliberação, tendo em vista, ainda, que não há dano inverso. FORTE EM 

TAIS FUNDAMENTOS, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, 

DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA para determinar que a 

reclamada EXCLUA o nome de parte autora dos registros do 

SPC/SERASA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

EXPEÇA-SE ofício ao cadastro negativista (SPC e SERASA), solicitando o 

cumprimento da presente decisão. Já designada AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, intime as partes com a ADVERTÊNCIA a parte requerente 

de que o processo será extinto e esta parte condenada nas despesas e 

custas, quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a qualquer das 

audiências do processo – art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE. Cite-se a parte requerida a 

respeito da ação – art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/95, bem como os 

intimem para participarem da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA 

de que, não comparecendo PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Caso reste infrutífera a tentativa conciliatória, os requeridos 

tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentarem 

suas contestações. Apresentada a defesa, a parte autora tem o mesmo 

prazo – 5 dias, para apresentar impugnação. Após, concluso para 

deliberação. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000155-56.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

COMUNELLO E ROSSONI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DA SILVA SAMPAIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1000155-56.2017.8.11.0018 

Polo ativo: EXEQUENTE: COMUNELLO E ROSSONI LTDA - ME Polo passivo: 

EXECUTADO: VANESSA DA SILVA SAMPAIO Vistos, etc. 1. INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e 

CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias. 3. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme §1º do referido dispositivo legal, 

PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE audiência de conciliação 

de acordo com a pauta deste Juizado Especial (artigo 53, § 1º da Lei 

9.099/95), quando poderá o executado oferecer embargos, nos termos do 

inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob pena de prosseguimento da 

execução; 5. Efetuada a penhora e designada data, INTIMEM-SE as partes 

para comparecer à respectiva audiência de conciliação, com as 

advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da Lei 9.099/95; 6. Caso 

não localizado o devedor e bens penhoráveis, intime-se o exequente a 

indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 

9.099/95). Expeça-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000156-41.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

COMUNELLO E ROSSONI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE CRISTINA BANDEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1000156-41.2017.8.11.0018 

Polo ativo: EXEQUENTE: COMUNELLO E ROSSONI LTDA - ME Polo passivo: 

EXECUTADO: GISELE CRISTINA BANDEIRA Vistos, etc. 1. INTIME-SE a 

parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e 

CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias. 3. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme §1º do referido dispositivo legal, 

PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE audiência de conciliação 

de acordo com a pauta deste Juizado Especial (artigo 53, § 1º da Lei 

9.099/95), quando poderá o executado oferecer embargos, nos termos do 

inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob pena de prosseguimento da 

execução; 5. Efetuada a penhora e designada data, INTIMEM-SE as partes 

para comparecer à respectiva audiência de conciliação, com as 
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advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da Lei 9.099/95; 6. Caso 

não localizado o devedor e bens penhoráveis, intime-se o exequente a 

indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 

9.099/95). Expeça-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000157-26.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

G. CONRADI DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA ALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1000157-26.2017.8.11.0018 

EXEQUENTE: G. CONRADI DOS SANTOS - ME EXECUTADO: JULIANA 

ALVES Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO 

o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos 

termos do art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias. 3. Decorrido o aludido prazo, 

certifique-se que não houve o pagamento do débito, e conforme §1º do 

referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE audiência 

de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial (artigo 53, § 

1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer embargos, nos 

termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob pena de 

prosseguimento da execução; 5. Efetuada a penhora e designada data, 

INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010430-76.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GIOVANI NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010430-76.2016.8.11.0018 Polo 

ativo: REQUERENTE: ANDRE GIOVANI NETO Polo passivo: REQUERIDO: 

TIM CELULAR S.A. DESPACHO DEFIRO o pedido inserido no ID: 10255275 

e determino a expedição de alvará para levantamento dos valores 

depositados nos autos, devendo ser observado a conta bancária indicada 

pelo exequente. Após levantamento do montante, intime-se o exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar quanto a satisfação integral 

do crédito buscado nesta demanda. Por fim, concluso para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000091-46.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VONEI BARP SERVICOS - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

1000091-46.2017.8.11.0018 EXEQUENTE: VONEI BARP SERVICOS - EPP 

EXECUTADO: DAVID ALVES DA SILVA SENTENÇA Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

decido. Antes de adentrar no mérito, é dado ao juiz conhecer de ofício 

questões preliminares e prejudiciais de mérito, a exemplo da prescrição, 

independentemente de alegação das partes. Em detida análise do 

processo, verifico que a pretensão executiva do exequente se encontra 

prescrita. Senão vejamos. É cediço que o prazo prescricional da 

pretensão do credor ingressar com a ação de execução de cheque é de 

06 (seis) meses, contado do vencimento do prazo de apresentação para 

pagamento de 30 (trinta) dias, se emitido no lugar onde houver de ser 

pago, e de 60 (sessenta) dias quando emitido em outro lugar do país ou no 

exterior, nos termo dos artigos 33, 47 e 59 da Lei nº 7.357/85. No caso em 

questão, o credor promoveu a presente ação de execução em 06.09.2017 

e o cheque que a embasa fora emitido no dia 01.02.2017 com pós datação 

para 01.05.2017, ou seja, o título objeto da execução já se encontrava 

com a pretensão executiva fulminada pela prescrição quando da 

propositura da ação, que se deu em 01.09.2017. Sobre o tema, colaciono 

os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE 

PÓS-DATADO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR APLICAÇÃO 

DO ART. 32 DA LEI N. 7.357/85. A prescrição da ação de execução de 

título extrajudicial (cheque), mesmo sendo pós-datado (ou pré-datado) 

será válida apenas se constar no campo específico, isto é, na data 

indicada acima da assinatura e ao lado do local de emissão. A menção de 

uma data posterior, registrada no canto inferior do título, ou em qualquer 

outro local, considera-se cláusula não-escrita (art. 32 da Lei do Cheque), 

dada à formalidade da matéria. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70026398024, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 

05/03/2009). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. 

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. A prescrição da pretensão do credor em 

promover ação de execução baseada em cheque, ocorre no prazo de 6 

(seis) meses a contar do término do prazo de apresentação (30 dias se 

emitido dentro da praça de pagamento e 60 se emitido fora). Execução 

proposta depois de decorrido o prazo. No cheque pré ou pós-datado, para 

que se tenha o efeito de prorrogar o prazo de apresentação e de 

prescrição, a data futura para apresentação deve vir aposta no próprio 

campo destinado à sua data de emissão, por se tratar de título formal. 

Reconhecimento da prescrição da pretensão do exequente é medida que 

se impõe. Precedentes jurisprudenciais. Reforma da interlocutória para 

reconhecer a prescrição e determinar a extinção da ação de execução, 

com resolução de mérito, com base no artigo 269, IV, do Código de 

Processo Civil. RECURSO PROVIDO, por decisão monocrática. (Agravo de 

Instrumento Nº 70038699989, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 01/10/2010). 

AÇÃO DE EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

Cheque emitido na mesma praça de pagamento. Prazo de trinta dias para 

apresentação. Prescrição em seis meses após o prazo de apresentação. 

Art. 47 e art. 59 da Lei nº 7.357/85. Prescrição ocorrente. Extinção do 

processo. Negaram provimento. (Apelação Cível Nº 70031974736, Décima 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Rafael dos 

Santos Júnior, Julgado em 29/09/2009). APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS 

A EXECUÇÃO - CHEQUE PÓS-DATADO- PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - 

DATA APOSTA NO CAMPO PRÓPRIO. "O termo inicial de contagem do 

prazo prescricional da ação de execução do chequepelo beneficiário é de 

6 (seis) meses, prevalecendo, para fins de contagem do prazo 

prescricional de cheque pós-datado, a data nele regularmente consignada, 

ou seja, aquela oposta no espaço reservado para a data de emissão." 

(STJ, REsp 1068513 / DF, Ministra NANCY ANDRIGHI, 17/05/2012), 

Tribunal de Justiça de MG, Relatora: Claret de Moraes, Julgado em 

27/06/2017. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, pronuncio a incidência do 

fenômeno da prescrição sobre o direito de ingresso da presente ação 

executiva e, por consequência, declaro a extinção do processo com 

resolução do mérito com fundamento no art. 487, II, do CPC. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. P.R.I.C. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010133-35.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU DE SOUZA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO MAGALHAES MEDEIROS OAB - RS0060702A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA Processo nº 8010133-35.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: IRINEU DE SOUZA MARQUES REQUERIDO: PORTOCRED SA 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO 1. Em atenção ao 

pedido de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. 4. Altere-se o registro dos autos para cumprimento de 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010269-03.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS GONCALVES DA SILVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

8010269-03.2015.8.11.0018 EXEQUENTE: JOSIAS GONCALVES DA SILVA 

- EPP EXECUTADO: JAIR RODRIGUES DA SILVA DECISÃO Ante o 

requerimento inserto no ID 8950623, expeça-se a certidão de dívida para 

fins de inscrição no serviço de proteção ao crédito, em face da 

executada, conforme dispõe o Enunciado n.º 76, do Fonaje, devendo ser 

entregue diretamente ao patrono para as providências que entender 

cabíveis, nos seguintes termos: “No processo de execução, esgotados os 

meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a 

pedido do exeqüente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço 

de Proteção ao Crédito - SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade”. 

Após, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010117-81.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDGELSON DIAS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN OAB - SP0341075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA Processo nº 8010117-81.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: EDGELSON DIAS DE ANDRADE REQUERIDO: ALEX 

SANDRO DE SOUZA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da fase 

de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos 

autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos 

conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010118-66.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDGELSON DIAS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN OAB - SP0341075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA LIBERAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA Processo nº 8010118-66.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: EDGELSON DIAS DE ANDRADE REQUERIDO: DROGARIA 

LIBERAL LTDA - ME DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da fase 

de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos 

autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos 

conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010121-21.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARISTIDES JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT3911/O (ADVOGADO)

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0022870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS SANTANA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Considerando a informação do Sr. Oficial de Justiça de ID 9550776, 

promovo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para se 

manifestar, no prazo de 15 dias, acerca do novo endereço do(a) 

promovido(a).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-96.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDGELSON DIAS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN OAB - SP0341075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YAGO DOBBINS SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA Processo nº 8010116-96.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: EDGELSON DIAS DE ANDRADE REQUERIDO: YAGO 

DOBBINS SILVA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da fase de 

cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, 

sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos 

conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010316-11.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA APARECIDA CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

8010316-11.2014.8.11.0018 REQUERENTE: LUCIA APARECIDA CANDIDO 

REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

DESPACHO Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, 

intimem-se as partes para requerer o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, concluso para deliberação. Cumpra-se. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010327-69.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRA FRANCIELLE LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010327-69.2016.8.11.0018 

REQUERENTE: NAIRA FRANCIELLE LIMA SANTOS REQUERIDO: NET 

SERVICOS DE COMUNICACAO S/A DESPACHO DEFIRO o pedido inserido 

no ID: 10798073 e determino a expedição de alvará para levantamento dos 

valores depositados nos autos, devendo ser observado a conta bancária 

indicada pela parte exequente. Após levantamento do montante, intime-se 

a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar quanto a 

satisfação integral do crédito buscado nesta demanda. Por fim, concluso 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010368-70.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO)

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

8010368-70.2015.8.11.0018 REQUERENTE: SIMONI MARIANO DA SILVA 

REQUERIDO: OI S/A DECISÃO INTERLOCUTORIA Considerando o teor da 

decisão proferida em 10.06.2016, pelo eminente Ministro do STJ, Dr. Luis 

Felipe Salomão, que determinou a afetação do Resp 1525134 e Resp 

1525174 para julgamento através do sistema dos recursos repetitivos, nos 

termos do art. 1.036 do NCPC e art. 2º, §1º da Resolução STJ nº 8/2008, 

suspendendo o andamento de todas as ações em trâmite no país, 

inclusive de 1ª Instância, que tenham por objeto a existência de dano moral 

indenizável em virtude da cobrança de serviços de telefonia e de internet 

não contratados ou no caso de má prestação desses serviços. FORTE EM 

TAIS FUNDAMENTOS, DETERMINO a suspensão do presente feito, até o 

deslinde da lide instalada no STJ. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-83.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA GONCALVES RABELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PAIM LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000095-83.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: SUZANA GONCALVES RABELO REQUERIDO: CENTRO DE 

FORMACAO DE CONDUTORES PAIM LTDA - ME PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Reclamação 

interposta neste Juizado, em que a parte autora sustenta que pactuou 

contrato de prestação de serviços com a ré para obter sua carteira de 

habilitação. No entanto, alega que após realizar exames psicológico e 

prova teórica, não conseguiu continuar o procedimento; leia-se realizar 

aulas práticas, porque a promovida fechou as portas, e deixou de manter 

contato com seus clientes, pelo que pleiteia a devolução dos valores 

pagos, além de indenização de ordem extrapatrimonial. Nota-se que a 

parte promovida foi regularmente citada, mas deixou de comparecer à 

sessão de conciliação e de apresentar contestação, tornando-se, dessa 

forma, revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 

da Lei 9.099/95. É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de 

uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade 

de contestar os fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte 

haja com contumácia, ou seja, deixe de comparecer às audiências e/ou de 

contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual 

civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo de 

forma fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Nesse sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, 

quando leve a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de 

provar os fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção 

de prova pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). 

Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte 

reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, 

além da inércia da parte reclamada, a pretensão se mostra devidamente 

amparada documentalmente. Ademais, e considerando que em ações 

anteriores já propostas neste Juizado (8010178-39.2017.811.0018, 

8010174-02.2017.811.0018, dentre outros), restou como fato notório e 

incontroverso que a promovida encontra-se suspensa pelo Detran para 

prestar o serviços de formação de condutores, e portanto, impossibilitada 

de prestar os serviços à promovente pelos quais se obrigou, 

caracterizando assim, motivo de ruptura contratual, o que enseja a 

devolução dos valores pagos até então. Todavia, indefiro o pedido de 

restituição das taxas pagas ao Detran além dos R$ 1.650,00 

desembolsados pela promovente, pois ao que tudo indica, são pagas 

diretamente ao referido órgão público e mesmo que fosse paga à 

promovida, não há prova nos autos do efetivo dispêndio. Demais disso, 

ante os efeitos da revelia, presume-se a veracidade dos fatos que 

caracterizam a ocorrência dos danos morais. Para tanto, é importante não 

perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não poderá 

ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da outra 

parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser tão 

baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo, 

respeitando, obviamente a proporcionalidade e razoabilidade do montante 

fixado. Dessa maneira, considerando as peculiaridades do presente caso, 

a indenização pleiteada deve ser acolhida em parte, pelo que a quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), entendo suficiente a proporcionar uma 

compensação pelos danos sofridos e satisfaz ao caráter reparatório, 

servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Logo, a 

procedência das pretensões contidas na inicial, com o reconhecimento 

dos efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente porque há 

documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes e a 

verossimilhança das alegações na inicial. Ante o exposto, decreto a 
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revelia da parte promovida, e julgo parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, para o fim de: a) CONDENAR a promovida a RESTITUIR 

à promovente o valor pago até então pelo contrato entre as partes, no 

valor de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais), devidamente 

corrigidos pelos índices do INPC e com juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, tudo com incidência a partir da citação; b) CONDENAR a 

promovida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de indenização por danos morais ao promovente, devidamente corrigidos 

pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do 

STJ) e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, fixados desde a 

data da citação, por tratar-se de responsabilidade contratual. E por 

consequência, o faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010331-43.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS GONCALVES DA SILVA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DANTE (REQUERIDO)

 

Promovo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para se 

manifestar, no prazo de 10 (DEZ) dias acerca do novo endereço do(a) 

promovido(a), sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-88.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA & BATAGLIA HERRERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOURISVALDO GABRIEL CANUTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Promovo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para se 

manifestar, no prazo de 15 dias acerca do novo endereço do(a) 

promovido(a), sob pena de arquivamento

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010299-04.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA & BATAGLIA HERRERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR DE LIMA CARVALHO (EXECUTADO)

 

Considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça, promovo a INTIMAÇÃO 

do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento da presente execução, 

sob pena de extinção e arquivamento (art. 53, §4º da Lei n.º 9.099/95);

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010102-15.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA F. B. DALPIAZ - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CASSEMIRO PAVESI (EXECUTADO)

 

Promovo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para se 

manifestar, no prazo de 15 dias acerca endereço do(a) promovido(a).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010338-69.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVAN VENANCIO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SOCRATES DA SILVA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010338-69.2014.8.11.0018 

DECISÃO Recebo os embargos à execução no efeito meramente 

devolutivo, nos termos do artigo 919, caput do CPC, porquanto não se 

vislumbra a incidência das hipóteses de suspensão. INTIME-SE a parte 

embargada/exequente para apresentar manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 920, I do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, S/N, CENTRO, JUARA - 

MT - CEP: 78575-000 - TELEFONE: (66) 35561496

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010207-89.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA & BATAGLIA HERRERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAUTO CALMON REQUENA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SOCRATES DA SILVA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

8010207-89.2017.8.11.0018 EXEQUENTE: OLIVEIRA & BATAGLIA 

HERRERO LTDA - ME EXECUTADO: ADAUTO CALMON REQUENA 

DECISÃO Recebo os embargos à execução no efeito meramente 

devolutivo, nos termos do artigo 919, caput do CPC, porquanto não se 

vislumbra a incidência das hipóteses de suspensão. INTIME-SE a parte 

embargada/exequente para apresentar manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 920, I do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010307-49.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SELHA ROMILDA MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SOCRATES DA SILVA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Numero do Processo: 

8010307-49.2014.8.11.0018 EXEQUENTE: SELHA ROMILDA MACEDO 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Recebo os embargos à 

execução no efeito meramente devolutivo, nos termos do artigo 919, caput 

do CPC, porquanto não se vislumbra a incidência das hipóteses de 
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suspensão. INTIME-SE a parte embargada/exequente para apresentar 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 920, I do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 71705 Nr: 2086-82.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Cassiano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Diante do exposto, DEFIRO o pleito para autorizar a saída temporária do 

reeducando Mauro Cassiano, nos termos da fundamentação exposta, pelo 

período compreendido entre os dias 24 a 31 de dezembro de 2017, findo 

tal prazo deverá voltar ao regular cumprimento do regime prisional.Dê-se 

ciência ao Ministério Público do Estado. Expeça-se o necessário.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 35619 Nr: 3204-06.2009.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio da Silva Oliveira, Gilson Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Sandra Aline de Farias - OAB:21308/O, 

Simone Bergamaschi da Fonseca - OAB:5.810

 Promovo a intimação dos advogados dos réus, para se manifestar sobre 

o Recurso de Apelação de fls. 472.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 87400 Nr: 447-58.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bispo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

O Juiz de Direito Pedro Flory Diniz Nogueira, Presidente do Tribunal do Júri 

da Comarca de Juara - MT, na forma da lei etc.

F A Z S A B E R, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados e suplentes nas Sessões Ordinárias do Tribunal do Júri 

desta Comarca, previstos para a data abaixo informada, ficando pelo 

presente edital convocados a comparecer nos dias 02/02/2018 (Processo 

n. 85263) e 09/02/2018 (Processo n. 87400), todos no horário das 

08h30min, ao Plenário situado no Edifício do Fórum local, ao final indicado.

1) MARCOS ROBERTO BETARELLO SETOLIN

 2) MARCOS AURÉLIO BORCHARDT

 3) BRUNO DIEGO SANTOS SILVA

 4) ELIZABETH ANGELA DOS SANTOS

5) NATALINO DE SOUZA BREVES

 6) ELIANE MARIA DE JESUS

 7) JOSUÉ VENTURA DE OLIVEIRA

 8) LORI KACK DE JESUS

9) CELMA SOARES DA SILVA

10) OSÉIAS CARMO NEVES

11) CASSIUS CLEY PEREIRA

 12) AMANDA PEREIRA DA SILVA AZINARI

 13) JOAQUIM ANTÔNIO DE CARVALHO FILHO

 14) LILIANE LENZ DOS SANTOS

 15) ISAURA ISABEL CONTE

 16) LEANDRO DALPIAZ

 17) FÁBIO RICARDO LUDKE DOS SANTOS

 18) ELIZABETE DE JESUS FURLAN

 19) ALONIR RODRIGUES ALVES

20) INES FEITOSA DE LIMA

 21) CLEUZA REGINA BALAN TABORDA

22) ALINE BÁRBARA ANDRADE DA SILVA

 23) VANDERLEIA SALETE MANTOVANI

 24) SANDRA MARA DOS SANTOS

 25) CLÁUDIA BORGES DA COSTA

26) GILDETE EVANGELISTA DA SILVA

27) IGOR DIONNE DOS SANTOS PADOVAN

 28) ELIZEU WON ANCKEN DA SILVA

 29) JAIRO LUIS FLECK FALCÃO

30) ALESSANDRA APARECIDA MACEDO DA SILVA

 Eu, Jefferson Lucas de Lima Evangelista , que o digitei.

Juara - MT, 19 de dezembro de 2017.

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

Juiz de Direito

Pres. do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 61171 Nr: 3788-34.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Carlos Pereira, José Carlos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Promovo a intimação do advogado do réu para se manifestar sobre o 

Recurso de Apelação de fls. 109/112v.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 75025 Nr: 3683-86.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Antonio Betin Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANNE CILIATO COUTINHO 

- OAB:20320/O

 designo audiência para oferecimento da proposta de suspensão 

condicional do processo para o dia 08 de fevereiro de 2018, às 13h30min. 

(MT). Intimem-se o acusado.Ciência ao Ministério Público e a Defensoria 

Pública. Cumpra-se, expedindo o necessário. Juara/MT, 06 de dezembro 

de 2017.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 85263 Nr: 4791-19.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenildo Antônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

O Juiz de Direito Pedro Flory Diniz Nogueira, Presidente do Tribunal do Júri 

da Comarca de Juara - MT, na forma da lei etc.

F A Z S A B E R, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados e suplentes nas Sessões Ordinárias do Tribunal do Júri 

desta Comarca, previstos para a data abaixo informada, ficando pelo 

presente edital convocados a comparecer nos dias 02/02/2018 (Processo 

n. 85263) e 09/02/2018 (Processo n. 87400), todos no horário das 

08h30min, ao Plenário situado no Edifício do Fórum local, ao final indicado.

1) MARCOS ROBERTO BETARELLO SETOLIN

 2) MARCOS AURÉLIO BORCHARDT

 3) BRUNO DIEGO SANTOS SILVA
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 4) ELIZABETH ANGELA DOS SANTOS

5) NATALINO DE SOUZA BREVES

 6) ELIANE MARIA DE JESUS

 7) JOSUÉ VENTURA DE OLIVEIRA

 8) LORI KACK DE JESUS

9) CELMA SOARES DA SILVA

10) OSÉIAS CARMO NEVES

11) CASSIUS CLEY PEREIRA

 12) AMANDA PEREIRA DA SILVA AZINARI

 13) JOAQUIM ANTÔNIO DE CARVALHO FILHO

 14) LILIANE LENZ DOS SANTOS

 15) ISAURA ISABEL CONTE

 16) LEANDRO DALPIAZ

 17) FÁBIO RICARDO LUDKE DOS SANTOS

 18) ELIZABETE DE JESUS FURLAN

 19) ALONIR RODRIGUES ALVES

20) INES FEITOSA DE LIMA

 21) CLEUZA REGINA BALAN TABORDA

22) ALINE BÁRBARA ANDRADE DA SILVA

 23) VANDERLEIA SALETE MANTOVANI

 24) SANDRA MARA DOS SANTOS

 25) CLÁUDIA BORGES DA COSTA

26) GILDETE EVANGELISTA DA SILVA

27) IGOR DIONNE DOS SANTOS PADOVAN

 28) ELIZEU WON ANCKEN DA SILVA

 29) JAIRO LUIS FLECK FALCÃO

30) ALESSANDRA APARECIDA MACEDO DA SILVA

 Eu, Jefferson Lucas de Lima Evangelista , que o digitei.

Juara - MT, 19 de dezembro de 2017.

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

Juiz de Direito

Pres. do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 92086 Nr: 2704-56.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT, TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 Cód. 92086

Vistos.

Ante a devolução da missiva, abram-se vistas as partes para 

apresentaram memoriais, no prazo legal, observando-se a sequência dos 

atos.

 Cumpra-se. Às providências.

Juara/MT, 12 de janeiro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 92086 Nr: 2704-56.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT, TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 Promovo a intimação do advogado do réu para se manifestar sobre a 

decisão de fls. 370.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000436-88.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Certifico que a contestação apresentada é tempestiva.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001380-90.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA INACIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMERCINA FERREIRA INACIO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001380-90.2017.8.11.0025 VISTOS 

ETC. RECEBO a inicial, pois preenche os requisitos do art. 319, do CPC. 

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, haja vista ser a autora pessoa 

pobre, na acepção jurídica do termo. Em relação à tutela de urgência, a 

mesma será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme dispõe o art. 300, do CPC. No caso em testilha, 

vislumbro estar demonstrado, de forma cristalina, haver fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação, mormente pela necessidade da 

nomeação da autora como curadora provisória para que a mesma possa 

zelar pelos interesses da interditanda, ora genitora da autora. Ante ao 

exposto e por tudo que dos autos constam, DEFIRO o pedido liminar para 

nomear a Sra. LUZIA INACIO DE JESUS como Curadora Provisória da Sra. 

OMERCINA FERREIRA INACIO. Outrossim, ante o teor do ato nº. 

1229/2017-CMAG que promoveu este Magistrado para a 5ª Vara da 

Comarca de Alta Floresta - 3ª Entrância, DETERMINO o imediato 

cumprimento da tutela de urgência aqui deferida e, posteriormente 

DETERMINO o retorno dos autos ao gabinete para que o novo Magistrado 

DESIGNE audiência a fim de interrogar a interditanda, nos termos do art. 

751, do CPC. CITE-SE a interditanda e a parte interessada. Notifique-se o 

Parquet. O prazo para impugnação do pedido será de 15 (quinze) dias, a 

contar da audiência, nos termos do art. 752, do NCPC. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 30 de novembro 

de 2017. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001452-77.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. V. D. M. (RÉU)

 

MANDADO DE CITAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) 

JUIZ(A) VICTOR LIMA PINTO COELHO NÚMERO DO PROCESSO: 

1001452-77.2017.8.11.0025 PARTE AUTORA: N. S. D. representante por 

sua genitora, ROSILENE DE SOUZA BRANDAO PARTE REQUERIDA: 

LAZARA VICENTE DI MARTINI, brasileira, empresaria desconhecido RG e 

CPF podendo ser encontrado no endereço Rua Olmis Ioris 377 N no Bairro 

Módulo 01 na cidade de Juína no Estado de Mato Grosso CEP: 78.320-000. 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A) em 

conformidade com o despacho e petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste mandado, para responder a 

ação, caso queira, bem como INTIMÁ-LA da Audiência de 

Conciliação/Mediação designada para o dia 5/2/2018 às 13h20min, na sala 

do CEJUSC. Decisão/Despacho: Anexa ADVERTÊNCIAS: 1. Nos termos do 

artigo 334, § 8º, do NCPC, o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório 

à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento 
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da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor da União ou do Estado. 2.Consigne-se que não havendo 

autocomposição, sai o réu intimado para oferecer contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias à partir da data da audiência, sob pena de incorrer nos 

efeitos da revelia (art. 344, NCPC).3. Aquele que alterar a verdade dos 

fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal responde por 

Litigância de Má-Fé, conforme disciplina o art. 80, incisos II e III, do NCPC.4. 

Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344 NCPC). 

JUÍNA, 10 de janeiro de 2018. ROSANE INÊS NOATTO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001381-75.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. Q. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

MANDADO DE CITAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) 

JUIZ(A) VAGNER DUPIM DIAS NÚMERO DO PROCESSO: 

1001381-75.2017.8.11.0025 PARTE AUTORA: JOSE DE QUEIROZ PARTE 

REQUERIDA: ALEXANDRA ANDREZA MENALDI, qualificação ignorada, 

residente na rua Prudentópolis, nº 101, Bairro Módulo 5, Juína/MT - CEP 

78320-000. FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A) de 

conformidade com o despacho e petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste mandado, para responder a 

ação, caso queira, bem como INTIMÁ-LA da Audiência de 

Conciliação/Mediação designada para o dia 8/2/2018 às 9h30min, na sala 

de audiências do CEJUSC. Decisão/Despacho: Anexa ADVERTÊNCIAS: 1. 

Nos termos do artigo 334, § 8º, do NCPC, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação/mediação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 2. Consigne-se que 

não havendo autocomposição, sai o réu intimado para oferecer 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias à partir da data da audiência, 

sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC).3. Aquele que 

alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo 

ilegal responde por Litigância de Má-Fé, conforme disciplina o art. 80, 

incisos II e III, do NCPC. 4. Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor (art. 344 NCPC). JUÍNA, 10 de janeiro de 2018. 

ROSANE INÊS NOATTO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE 

JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000027-15.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. D. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

MANDADO DE CITAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) 

JUIZ(A) VAGNER DUPIM DIAS NÚMERO DO PROCESSO: 

1000027-15.2017.8.11.0025 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR PEREIRA 

PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA DE SOUZA DUARTE. Endereço: Rua São 

Carlos, s/n, Módulo 06, Município de Juína, CEP78320-000, telefone (66) 

99633 3484 e (66) 99677 9201 (Marilza,irmã de Angélica). FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A) de conformidade com o 

despacho e petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como 

parte(s) integrante(s) deste mandado, para responder a ação, caso 

queira, bem como, INTIMÁ-LA da Audiência de Conciliação/Mediação 

designada para o dia 8/2/2017 às 9h, na sala de audiências do CEJUSC. 

Decisão/Despacho: Anexa ADVERTÊNCIAS: 1. Nos termos do artigo 334, 

§ 8º, do NCPC, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. 2.Consigne-se que não havendo autocomposição, 

sai o réu intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias à partir da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da 

revelia (art. 344, NCPC).3. Aquele que alterar a verdade dos fatos ou usar 

do processo para conseguir objetivo ilegal responde por Litigância de 

Má-Fé, conforme disciplina o art. 80, incisos II e III, do NCPC.4. Se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344 NCPC). 

JUÍNA, 10 de janeiro de 2018. ROSANE INÊS NOATTO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000878-54.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA CONCEICAO MASSA RUIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO CRUZ DA SILVA OAB - PR65152 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO ANTONIO MOREIRA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), PARA CUMPRIMENTO 

DO MANDADO DE CITAÇÃO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. 

IGUALMENTE, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001222-35.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLOI JOSE FORGIARINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEITON DOURADO (RÉU)

 

Intimar o (a) advogado (a) da parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 30,00 

(trinta reais), para cumprimento do mandado no bairro Modulo 5, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Informamos, ainda, que o referido valor deverá ser 

recolhido por meio do sistema http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

conforme Provimento nº 07/2017-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001146-11.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001146-11.2017.8.11.0025 VISTOS 

ETC. Ante a certidão retro, REDESIGNO audiência de conciliação para o dia 

12 de março de 2018, às 14h00min, devendo as partes comparecerem 

acompanhadas de advogados. CITE-SE a parte requerida requerida e 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu causídico, constando que, 

nos termos do artigo 334, § 8º, do CPC, o não comparecimento 

injustificado dos autores ou dos requeridos à audiência de 

conciliação/mediação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça 

e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado. Consigne-se que não havendo autocomposição, sai a parte 

requerida intimada para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias à partir da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da 

revelia (art. 344, CPC). CIÊNCIA ao parquet. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providencias. Juína/MT, 17 de novembro de 2017. Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000965-10.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO RIBEIRO OAB - MT5789/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FREITAS FAGUNDES (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000965-10.2017.8.11.0025 VISTOS 

ETC. Cuida-se de Ação de Reivindicatória com Pedido de Tutela 

Antecipada ajuizada por BRAZ MARTINS em face de EDSON DE FREITAS 

FAGUNDES e EDNA MARIA FAGUNDES. Consta na inicial que o requerente 

é inventariante e legítimo herdeiro da Sra. Eliana Martins, conforme termo 

de inventário juntado aos autos, Id nº 9343281. Relata a parte autora que 

sua filha comprou a propriedade, objeto da ação, porém, os requeridos 

aproveitando-se do falecimento da Sra. Eliana Martins, não entregaram a 

propriedade ao autor. Diante disso, pugna o autor pela procedência da 

presente demanda com fito de reivindicar o imóvel, objeto do feito e, em 

sede de liminar, a parte autora requer a desocupação dos requeridos da 

propriedade, objeto desta ação, na finalidade de possibilitar ao requerente 

a efetiva ocupação. Pois bem, de início, consigno que, em que pese a 

manifestação da parte autora, Id nº 10083089, requerendo a readequação 

do valor da causa, entendo que tal pleito não comporta guarida, ao posso 

que na ação reivindicatória o valor da causa será o valor da área ou do 

bem objeto do pedido, nos termos do art. 292, IV, do CPC. Assim, INDEFIRO 

o pedido contido no Id nº 10083089 e MANTENHO o valor da causa outrora 

apresentado na inicial, entretanto, considerando que a parte autora já 

recolheu parte das custas iniciais, POSTERGO o recolhimento do valor 

remanescente para o final do processo. Outrossim, quanto ao pedido de 

tutela antecipada, vislumbro, a priori, conveniente a justificação prévia do 

alegado, razão pela qual DESIGNO audiência para o dia 20 de fevereiro de 

2018, às 15:00 horas. Diante da ausência de rol de testemunhas, 

DETERMINO a escrivania que faça constar no mandado de intimação da 

audiência designada que o autor deverá trazê-las independente de 

intimação. Nos termos do art. 562 do Código de Processo Civil, CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida para comparecer à audiência acima 

designada, na qual poderá intervir, desde que o faça por intermédio de 

Advogado. O prazo para contestar, de quinze (15) dias, contar-se-á da 

intimação do despacho que deferir ou não a medida liminar. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências Juína/MT, 20 de outubro de 

2017. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001110-66.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO)

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DOMINGUES DA COSTA (RÉU)

 

Intimar o (a) advogado (a) da parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 20,00 

(vinte reais), para cumprimento do mandado no bairro centro, no prazo de 

05 (cinco) dias. Informamos, ainda, que o referido valor deverá ser 

recolhido por meio do sistema http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

conforme Provimento nº 07/2017-CGJ. Juína/MT, 12 de dezembro de 2017. 

ADRIANA FRANCISCA NETO. Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000220-30.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IVONI MULER CORACINI CATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000220-30.2017.8.11.0025 AUTOR: 

IVONI MULER CORACINI CATTO RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Processo n.º 1000220-30.2017.811.0025 1ª Vara 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte requerida 

descumpriu a liminar deferida nos autos, conforme faz prova a parte 

autora. Assim, a fim de se evitar maiores prejuízos à saúde da parte 

autora, que é idosa, entendo que o deferimento dos pedidos formulados 

na petição de ID nº 11092601 é medida que se impõe para: a) 

DETERMINAR que a parte requerente passe a constar como adimplente no 

que se refere ao mês de Maio/2017 ante ao depósito judicial realizado nos 

autos e, desde já, DEFIRO a expedição de Alvará de Levantamento do 

valor depositado em juízo em favor da parte requerida, devendo a mesma 

ser intimada para apresentar os dados bancários; b) DEFERIR a 

compensação dos meses de Agosto/2017 e Setembro/2017 com os 

depósitos judiciais realizados e informados através dos IDs nº 5038546 e 

5808035, haja vista que os meses de fevereiro, março e abril/2017 foram 

devidamente pagos diretamente à parte requerida e, desde já, DEFIRO a 

expedição de Alvará de Levantamento do valor depositado em juízo em 

favor da parte requerida, devendo a mesma ser intimada para apresentar 

os dados bancários; c) DETERMINAR a expedição de Alvará de 

Levantamento do valor depositado em juízo referente aos meses de 

outubro e novembro/2017 (ID nº 11092631), devendo a parte requerida 

ser intimada para apresentar os dados bancários; d) DETERMINAR a 

intimação da parte requerida através do causídico constituído nos autos 

para CUMPRIR, imediatamente, a decisão liminar e proceder com o 

restabelecimento do plano de saúde da autora, bem como para suspender 

a cobrança do reajuste, mantendo-se as mensalidades no valor de R$ 

578,57 (quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), 

tudo conforme já determinado na decisão de ID nº 6742054, sob pena de 

aplicação de multa. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Às providências. 

Juína/MT, 13 de dezembro de 2017. Vagner Dupim Dias Juiz de Direito, em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000220-30.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IVONI MULER CORACINI CATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000220-30.2017.8.11.0025 AUTOR: 

IVONI MULER CORACINI CATTO RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Processo n.º 1000220-30.2017.811.0025 1ª Vara 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte requerida 

descumpriu a liminar deferida nos autos, conforme faz prova a parte 

autora. Assim, a fim de se evitar maiores prejuízos à saúde da parte 

autora, que é idosa, entendo que o deferimento dos pedidos formulados 

na petição de ID nº 11092601 é medida que se impõe para: a) 

DETERMINAR que a parte requerente passe a constar como adimplente no 
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que se refere ao mês de Maio/2017 ante ao depósito judicial realizado nos 

autos e, desde já, DEFIRO a expedição de Alvará de Levantamento do 

valor depositado em juízo em favor da parte requerida, devendo a mesma 

ser intimada para apresentar os dados bancários; b) DEFERIR a 

compensação dos meses de Agosto/2017 e Setembro/2017 com os 

depósitos judiciais realizados e informados através dos IDs nº 5038546 e 

5808035, haja vista que os meses de fevereiro, março e abril/2017 foram 

devidamente pagos diretamente à parte requerida e, desde já, DEFIRO a 

expedição de Alvará de Levantamento do valor depositado em juízo em 

favor da parte requerida, devendo a mesma ser intimada para apresentar 

os dados bancários; c) DETERMINAR a expedição de Alvará de 

Levantamento do valor depositado em juízo referente aos meses de 

outubro e novembro/2017 (ID nº 11092631), devendo a parte requerida 

ser intimada para apresentar os dados bancários; d) DETERMINAR a 

intimação da parte requerida através do causídico constituído nos autos 

para CUMPRIR, imediatamente, a decisão liminar e proceder com o 

restabelecimento do plano de saúde da autora, bem como para suspender 

a cobrança do reajuste, mantendo-se as mensalidades no valor de R$ 

578,57 (quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), 

tudo conforme já determinado na decisão de ID nº 6742054, sob pena de 

aplicação de multa. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Às providências. 

Juína/MT, 13 de dezembro de 2017. Vagner Dupim Dias Juiz de Direito, em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000405-68.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO TURU RIKBAKTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Certifico que a contestação apresentada é tempestiva.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000465-41.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. G. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE FATIMA GOES OAB - 011.235.021-61 (REPRESENTANTE)

GIVAGO DIAS MENDES OAB - ES19831 (ADVOGADO)

LANAIRA DA SILVA OAB - SP361730 (ADVOGADO)

ALCIONE ADAME OAB - SP252199 (ADVOGADO)

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO)

LARISSA COPATTI DOGENSKI OAB - RS97459 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE JUINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Meritíssimo Juiz, Em que pese o teor da intimação id 10065854, requer seja 

a parte Autora intimada para requerer o que entender de direito, já que o 

Ministério Público Estadual figura como fiscal da ordem jurídica no presente 

feito. Juína/MT, 02 de outubro de 2017. Itâmara Guimarães R. Pinheiro 

Promotora de Justiça

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000465-41.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. G. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE FATIMA GOES OAB - 011.235.021-61 (REPRESENTANTE)

GIVAGO DIAS MENDES OAB - ES19831 (ADVOGADO)

LANAIRA DA SILVA OAB - SP361730 (ADVOGADO)

ALCIONE ADAME OAB - SP252199 (ADVOGADO)

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO)

LARISSA COPATTI DOGENSKI OAB - RS97459 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE JUINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Meritíssimo Juiz, Em que pese o teor da intimação id 10065854, requer seja 

a parte Autora intimada para requerer o que entender de direito, já que o 

Ministério Público Estadual figura como fiscal da ordem jurídica no presente 

feito. Juína/MT, 02 de outubro de 2017. Itâmara Guimarães R. Pinheiro 

Promotora de Justiça

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000996-30.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI GASPARI CAMARA OAB - MT0018769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. D. S. (RÉU)

 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE INFORME O 

ENDEREÇO DO REQUERIDO NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1001447-55.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR CARBONO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME CANDIDO DA ROCHA OAB - SP129874 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CAIVANO (REQUERIDO)

ANA RUTH ARRUDA CAIVANO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico, que deixei de penhorar e avaliar o imóvel 

descrito nos autos, em virtude de que este servidor não localizou o imóvel. 

Insuficientes os dados para a localização do imóvel. A parte interessada 

deverá indicar a via de acesso e a localização do imóvel, ou, o magistrado 

deverá indicar um engenheiro florestal para a localização do imóvel. Para a 

efetiva penhora o oficial de justiça deverá localizar o imóvel para 

descrever as benfeitorias existentes ou não no imóvel, e, após, proceder 

a avaliação do imóvel. Este servidor não possui conhecimento técnico 

para localizar imóveis quando não há um ponto de referência que possa 

ajudar na localização do imóvel. Todo o referido é verdade e dou fé. 

JUÍNA/MT, 19 de dezembro de 2017. OSMAR DELUCA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000109-46.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. E. A. (REQUERIDO)

M. L. E. (REQUERIDO)

M. E. S. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico que em diligência e consulta ao mapa de 

Juína, não localizei o lote 06 na qd 04 da Rua das Perdizes. Porém, falei 

com alguns moradores que indicaram a casa de nº 340N, como possível 

residência da parte. Sendo assim, diligenciei três vezes em dias e horários 

diferentes porém o imóvel encontrava-se fechado. Tentei contato pelo 

celular 66 99616-4941 o número não existe. Razão pela qual deixo de 

proceder a citação de Marcia Lopes Emerique. JUÍNA/MT, 19 de dezembro 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 568 de 1071



de 2017. LETICIA DA SILVA GOMES Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000281-85.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON CESAR SONI (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico e dou fé que não foi possível efetuar a 

apreensão do bem porque, apesar de contactado, o representante da 

parte autora restou inerte e não se apresentou para receber o bem, nem 

tampouco disponibilizou os meios para a remoção do bem localizado na 

empresa abelhão guinchos. Registro também que o bem (veiculo GM/Celta, 

4P, Life, 2008/2008, preto, placa NJD 1481) foi encontrado extremamente 

danificado em razão do acidente que se envolveu, sendo que, na humilde 

e leiga avaliação deste oficial, o mesmo não tem possibilidade de 

recuperação. JUÍNA/MT, 13 de dezembro de 2017. ELTON ANTONIO 

RAUBER Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000302-95.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CATERPILLAR S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZA ANNA COBEIN OAB - SP30650 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KOPP CONSTRUTORA LTDA - ME (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO Certifico e dou fé, eu, Julyelson Augusto Vitorassi, Oficial de 

Justiça, que em cumprimento ao presente expedido neste processo, 

diligenciei ás 11h40 do dia 1 de dezembro, onde encontrei a empresa 

fechada, porém, por cima da cerca visualizei a cabine de uma máquina 

aparentando ser compatível com o bem a ser apreendido; Nesta data, já 

decorrido mais de 10 dias da distribuição do mandado, informo que NÃO 

FOI POSSIVEL PROCEDER COM A APREENSÃO DO BEM INDICADO, uma 

vez que, até o momento a parte autora não entrou em contato e não 

disponibilizou meios para a remoção do bem, tampouco indicou o 

depositário responsável por acompanhar o ato e se responsabilizar pelo 

bem; sendo verdade todo o referido, devolvo o presente para seus 

devidos fins. JUÍNA/MT, 14 de dezembro de 2017. JULYELSON AUGUSTO 

VITORASSI Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000388-32.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. C. D. L. A. D. A. D. V. D. J. -. S. U. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. S. (REQUERIDO)

L. C. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO Certifico, eu, Oficiail de Justiça, que em cumprimento ao 

presente Mandado de BUSCA E APREENSÃO, expedido nos autos do 

Processo nº. 1001277-83.2017.8.11.0025, após diligências de Busca em 

diversas localizações da cidade desde o dia 9 de novembro, até a 

presente data NÃO FOI POSSIVEL APREENDER o bem descrito no 

mandado e em razão disto NÃO FOI POSSIVEL CITAR os requeridos, uma 

vez que não fora localizado o bem, mesmo após varias diligencias pela 

Av. Aripuanã, oficinas mecânicas, pátios de postos de combustível e 

outros locais de aglomeração de caminhões; Certifico ainda que, não 

identifiquei no mapa de localização urbana de Juína Rua João Batista de 

Figueiredo; sendo verdade todo o referido, devolvemos o presente para 

os seus devidos fins. Margeio, em razão das diligências adicionais 

realizadas em função das Buscas do bem, o valor de R$ 240,00(duzentos 

e quarenta reais), conforme portaria 022/2013-DF, em razão das 

diligencias efetuadas, a serem recolhidos através de guia emitida junto a 

Central de Mandados nos termos do Provimento 7/2017-CGJ, indicando o 

Oficial de Justiça Julyelson Augusto Vitorassi para recebimento dos 

valores, juntando em seguida o comprovante nos autos. JUÍNA/MT, 7 de 

dezembro de 2017. JULYELSON AUGUSTO VITORASSI Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000118-08.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR DE SOUZA CORDEIRO 58126694149 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico e dou fé que, diligenciei no Setor Aeroporto, 

onde indaguei alguns chacareiros, mas ninguem soube dar informações 

sobre o paradeiro do requerido. sendo assim, deixei de proceder com a 

apreensão do veiculo por não tê-lo encontrado e devolvo o presente a 

secretaria para os devidos fins. JUÍNA/MT, 24 de outubro de 2017. 

EDIMILSO DE OLIVEIRA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000299-09.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EUDAZIO DE LIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico e dou fé que, em 06/09/2017, diligenciei à 

Rua Padre Ezequiel Ramim, nº 248 (atual 246N), Bairro São José Operário, 

onde fui recebido pelo Sr. Claudeir dos Santos Pulgas que afirmou morar 

no local há 15 anos e que não conhece o requerido. Tendo em vista que 

não há no mandado ou na inicial qualquer outra informação que permita 

localizar o Sr. Francisco Eudazio de Lira, NÃO FOI POSSÍVEL CITÁ-LO do 

teor da ordem de ID 9717402. JUÍNA/MT, 9 de setembro de 2017. ELTON 

ANTONIO RAUBER Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000306-98.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENAIDE PONTES LOPES DORNELES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico, que no dia 04.09.2017, diligenciei na Rua 

Quatro Marcos, Mód.05, em toda a sua extensão, deixando de citar a Srª. 

ZENAIDE PONTES LOPES DORNELLES, diante da não localização da 

requerida, nem da localização da residência n.510. Houve mudança na 

numeração nesta cidade. Devolvo o presente. Todo o referido é verdade e 

dou fé. JUÍNA/MT, 5 de setembro de 2017. OSMAR DELUCA Oficial de 

Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000732-13.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR JULIO BIACHIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIRES RIBEIRO CORDEIRO - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 
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CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico que em diligencia ao endereço do mandado 

falei com Jandira, esposa, informou que a parte estava em viagem de 

trabalho. Sendo assim, em 0711/2017, dirigi-me novamente ao local onde 

citei Daires Ribeiro Cordeiro - ME na pessoa de Daires Ribeiro Cordeiro (9 

9991-5054). Dou fé. JUÍNA/MT, 14 de novembro de 2017. Obs.: Em razão 

da diligência efetivada no endereço acima informado, solicito a intimação 

da parte autora para que realize a complementação da diligência no valor 

de R$ 50,00, conforme tabela vigente (Portaria nº 022/2013-DF), Valor 

este que deverá ser recolhido através de guia conforme Provimento 

007/2017-CGJ. LETICIA DA SILVA GOMES Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000580-62.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO Certifico que decorreu "in albis" o 

prazo para a parte Requerida, devidamente intimada, apresentar resposta. 

ADRIANA FRANCISCA NETO Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000452-42.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. C. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. C. M. D. C. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1000452-42.2017.8.11.0025 AUTOR: 

MANOEL ALEXANDRINO DA CRUZ FILHO RÉU: NAYARA CRISTINA 

MORAES DA CRUZ Vistos etc. Considerando o afastamento deste 

Magistrado, autorizado pela Corregedoria Geral da Justiça, nos dias 27, 28 

e 29/11/2017, aliado ao Ato nº. 1229/2017-CMAG que promoveu este 

Magistrado para a 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta - 3ª Entrância, e 

fixou a data de 08/01/2018 para entrada em exercício, bem como o fato de 

que este Magistrado usufruirá de licenças compensatórias a partir do dia 

01/12/2017 até o início do recesso forense, cancelo a audiência aprazada 

e determino o retorno os autos à secretaria para as providências 

necessárias e nova designação de audiência pelo próximo Magistrado. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Juína/MT, 27 de 

novembro de 2017. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000952-11.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

P. M. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. D. J. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1000952-11.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: PALOMA MAYARA ROSA REQUERIDO: NIVALDO DE 

JESUS CAMARGO Vistos etc. Considerando o afastamento deste 

Magistrado, autorizado pela Corregedoria Geral da Justiça, nos dias 27, 28 

e 29/11/2017, aliado ao Ato nº. 1229/2017-CMAG que promoveu este 

Magistrado para a 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta - 3ª Entrância, e 

fixou a data de 08/01/2018 para entrada em exercício, bem como o fato de 

que este Magistrado usufruirá de licenças compensatórias a partir do dia 

01/12/2017 até o início do recesso forense, cancelo a audiência aprazada 

e determino o retorno os autos à secretaria para as providências 

necessárias e nova designação de audiência pelo próximo Magistrado. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Juína/MT, 27 de 

novembro de 2017. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001013-66.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. N. (REQUERIDO)

I. P. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de sua advogada, para trazer aos autos 

os documentos necessários para abertura de conta poupança, para que a 

secretaria expeça ofício à Caixa Econômica Federal, em cumprimento à 

determinação judicial.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001099-37.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. S. (EXEQUENTE)

L. D. S. S. (EXEQUENTE)

L. D. S. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA COPATTI DOGENSKI OAB - RS97459 (ADVOGADO)

LANAIRA DA SILVA OAB - SP361730 (ADVOGADO)

ALCIONE ADAME OAB - SP252199 (ADVOGADO)

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO)

GIVAGO DIAS MENDES OAB - ES19831 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. S. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

CERTIFICO QUE A CONTESTAÇÃO É TEMPESTIVA. INTIMAR A PARTE 

AUTORA NA PESSOA DO SEU ADVOGADO(A) PARA APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000541-02.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MERQUIDES FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA OAB - MT0005422A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Vanderleia Ferreia Dos Santos (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO)

 

CERTIFICO QUE A CONTESTAÇÃO É INTEMPESTIVA.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001352-25.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIGOR MARAIA (RÉU)

HERCULES AMAURI MARAIA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS), PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS. IGUALMENTE, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ 

S E R  R E C O L H I D O  P O R  M E I O  D O  S I S T E M A 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 
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07/2017-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001083-83.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DULCINELE JUNGLES MARTINS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS), PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS. IGUALMENTE, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ 

S E R  R E C O L H I D O  P O R  M E I O  D O  S I S T E M A 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001089-90.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR DAMIANI (EXECUTADO)

LAZARA SOARES DA CUNHA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS), PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS. IGUALMENTE, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ 

S E R  R E C O L H I D O  P O R  M E I O  D O  S I S T E M A 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001094-15.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNELENE ROSANE CARVALHO ORNELLAS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), PARA CUMPRIMENTO 

DO MANDADO DE CITAÇÃO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. 

IGUALMENTE, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001095-97.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DINIZ SOARES ROSA LINO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), PARA CUMPRIMENTO 

DO MANDADO DE CITAÇÃO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. 

IGUALMENTE, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001056-03.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS), PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS. IGUALMENTE, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ 

S E R  R E C O L H I D O  P O R  M E I O  D O  S I S T E M A 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001449-25.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. O. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE ROCHA DE OLIVEIRA OAB - 017.069.301-51 

(REPRESENTANTE)

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. N. P. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CARTA PRECATÓRIA PRAZO PARA CUMPRIMENTO: URGENTE - 

AUDIÊNCIA 15/3/2018 Juízo Deprecante: Comarca de Juína/MT Juízo 

Deprecado: Comarca de Naviraí/MS Dados do Processo: Processo: 

1001449-25.2017.8.11.0025; Valor causa: R$ 9.370,00; Tipo: Cível; 

Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69); Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Parte Requerente: E. D. O. P. REPRESENTADA POR SUA GENITORA 

CLEIDIANE ROCHA DE OLIVEIRA Parte Requerida: MANOELINA NEZIO 

PEREIRA Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) e intimada(s): MANOELINA NÉZIO 

PEREIRA, brasileira, aposentada, desconhecido RG e CPF podendo ser 

encontrado no endereço Rua Artur Pereira da Costa nº 461 no Bairro Vila 

Nova na cidade de Naviraí no Estado de Mato Grosso do Sul, CEP: 

79.950-000. Dados para Cumprimento: FINALIDADE: CITAÇÃO DA 

REQUERIDA na conformidade do despacho abaixo transcrito/anexa e da 

petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta deprecata, para responder, caso queira, a ação, bem 

como, INTIMÁ-LA da Audiência de Conciliação/Mediação designada para o 

dia 15/3/2018 às 8h30min, na sala do CEJUSC - Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania de Juína-MT. Decisão/Despacho: ANEXA 

ADVERTÊNCIAS: 1. Nos termos do artigo 334, § 8º, do NCPC, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação/mediação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça 

e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado. 2.Consigne-se que não havendo autocomposição, sai o réu 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias à partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). Juína/MT, 16 de janeiro de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000130-22.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para efetuar o preparo da Carta Precatória para citação da 

requerida ou retirá-la em cartório, no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000911-44.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WELINTON JOSE SERPA GIL (AUTOR)

CLARI JOSE STUANI (AUTOR)

OSWALDO LOPES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON CANDIDO PEREIRA (RÉU)

HENRIQUE "DO BAR NOVO HORIZONTE" (RÉU)

JOAO CARLOS DA SILVA (RÉU)

JULIO CESAR SOUZA SILVA (RÉU)

VALTON RODRIGUES SOARES (RÉU)

ELIAS MOURA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000911-44.2017.8.11.0025 VISTOS 

ETC. Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar 

ajuizada por OSWALDO LOPES DE SOUZA e outros em face de 

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA GLEBA RIO DO 

OURO E OUTROS Inicial e documentos carreados aos autos digitais. 

Decisão do Juiz Titular, Dr. Roger Augusto Bim Donega, deferindo o pedido 

liminar, Id n. 10124764. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela 

parte requerida, conforme noticiado nos autos. Decisão do E. Tribunal de 

Justiça acolhendo parcialmente o recuso para, anulando a decisão 

agravada, determinar que o Juízo de origem, próximo dos fatos e 

competente para decidir, se posicione motivadamente sobre a matéria. É o 

relatório necessário. Fundamento e decido. Pois bem, não obstante os 

documentos trazidos com a inicial, entendo, nessa ocasião, conveniente a 

justificação prévia do alegado, razão pela qual a designação da 

mencionada audiência de é medida que se impõe. Desta forma, REVOGO 

os efeitos da liminar outrora deferida, conforme determinado pelo Eminente 

Doutor Desembargador Relator do recurso, bem como DESIGNO audiência 

para o dia 07 de março de 2018, às 17:00 horas. Diante da ausência de rol 

de testemunhas, DETERMINO a escrivania que faça constar no mandado 

de intimação da audiência designada que o autor deverá trazê-las 

independente de intimação. Nos termos do art. 562 do Novo Código de 

Processo Civil, INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência 

acima designada, na qual poderá intervir, desde que o faça por intermédio 

de Advogado. O prazo para contestar, de quinze (15) dias, contar-se-á da 

intimação do despacho que deferir ou não a medida liminar (art. 930, 

parágrafo único). Por fim, considerando a impossibilidade deste 

Magistrado em assinar digitalmente os processos que tramitam por meio do 

Processo Judicial Eletrônico – PJe, ante o não reconhecimento do Token 

(chave eletrônica) nos autos digitais, consigno que outra alternativa não 

resta, senão assinar fisicamente e assegurar o devido deslinde e 

prioridade do presente feito. TRASLADE-SE cópia desta decisão aos 

autos digitais. SIRVA-SE a presente decisão como Mandado e/ou Carta 

Precatória. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Juína/MT, 19 de dezembro de 2017 VAGNER DUPIM DIAS Juiz de Direito, 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001180-83.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA BALDUZZI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO)

LANAIRA DA SILVA OAB - SP361730 (ADVOGADO)

ALCIONE ADAME OAB - SP252199 (ADVOGADO)

LARISSA COPATTI DOGENSKI OAB - RS97459 (ADVOGADO)

GIVAGO DIAS MENDES OAB - ES19831 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001180-83.2017.8.11.0025 VISTOS 

ETC. Analisando os autos, verifico que a parte requerida, embora 

devidamente intimada, até a presente data não procedeu ao cumprimento 

da decisão judicial. Assim, diante da manifesta desídia dos requeridos, 

PROCEDO ao BLOQUEIO do valor de R$ 3.088,00 (três mil e oitenta e oito 

reais), declinado pela parte autora, nas contas dos requeridos. Com o 

bloqueio devidamente efetivado, INTIMEM-SE os requeridos. Ato seguinte, 

decorrido o prazo e após a realização do procedimento, DEVERÁ a parte 

autora, devidamente representada, APRESENTAR PRESTAÇÃO DE 

CONTAS dos valores públicos, no prazo de 30 (trinta) dias, através de 

nota fiscal detalhada e outros documentos que entender pertinentes. Após 

a devida prestação de contas, conclusos para determinação de expedição 

de alvará em favor da Rede Americana – Forgiarini e Forgiarini LTDA – 

CNPJ nº 19.830.100/0001-73/0014-00, segundo os dados bancários 

informados no Id n. 11055464. Por fim, considerando a impossibilidade 

deste Magistrado em assinar digitalmente os processos que tramitam por 

meio do Processo Judicial Eletrônico – PJe, ante o não reconhecimento do 

Token (chave eletrônica) nos autos digitais, consigno que outra alternativa 

não resta, senão assinar fisicamente e assegurar o devido deslinde e 

prioridade do presente feito. TRASLADE-SE cópia desta decisão aos 

autos digitais. SIRVA-SE a presente decisão como Mandado e/ou Carta 

Precatória. Devidamente cumprida, DETERMINO a remessa dos autos ao 

gabinete para ulteriores deliberações do feito pelo próximo Magistrado que 

responderá por esta Vara. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína/MT, 18 de dezembro de 2017. VAGNER DUPIM DIAS 

Juiz de Direito, em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000153-65.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA CRISTIANE PALOMO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CARTA PRECATÓRIA PRAZO PARA CUMPRIMENTO - AUDIÊNCIA 

15/3/2018 Juízo Deprecante: Comarca de Juína/MT Juízo Deprecado: 

Comarca de Cuiabá/MT Dados do Processo: 1000153-65.2017.8.11.0025; 

Valor causa: R$ 54.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241); 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Parte Autora: NILDA RODRIGUES DOS SANTOS 

Parte Ré: EVA CRISTIANE PALOMO - ME Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) e 

intimada(s): CENTRAL DO INOX, inscrita no CNPJ nº 15.050.341/0001-49, 

Razão Social Eva Cristiane Palmo ME, localizada à Rodovia dos Imigrantes, 

nº 15, Quadra 33, Lote 15, Bairro Jardim Eldorado, Cuiabá-MT, CEP: 

78150-781, telefone 065 3681-5264, na pessoa de seu representante 

legal. Dados para Cumprimento: FINALIDADE: CITAÇÃO DA REQUERIDA na 

conformidade do despacho abaixo transcrito e da petição inicial, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta deprecata, 

para responder, caso queira, a ação, bem como, INTIMÁ-LA da Audiência 

de Conciliação/Mediação designada para o dia 15/3/2018 às 9h, na sala do 

CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Juína-MT.. Decisão/Despacho: ANEXA ADVERTÊNCIAS: 1. Nos termos do 

artigo 334, § 8º, do NCPC, o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório 

à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor da União ou do Estado. 2.Consigne-se que não havendo 

autocomposição, sai o réu intimado para oferecer contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias à partir da data da audiência, sob pena de incorrer nos 

efeitos da revelia (art. 344, NCPC). Juína/MT, 16 de janeiro de 2018. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito em Substituição legal SEDE 

DO 1ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1001429-34.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBOI - INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTE DE CARNE BOVINA 

LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 572 de 1071



RODRIGO TOTINO OAB - SP305896 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NADJA NARA DOS SANTOS E SILVA 00992271185 (REQUERIDO)

 

Intimar o (a) advogado (a) da parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 40,00 

(quarenta reais), para cumprimento do mandado no bairro Setor Chácaras, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Informamos, ainda, que o referido valor 

d e v e r á  s e r  r e c o l h i d o  p o r  m e i o  d o  s i s t e m a 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, conforme Provimento nº 

07/2017-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001215-43.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. G. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE GALDINO DA SILVA PEDRO OAB - 551.054.591-72 

(CURADOR)

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIARONDON CONCESSIONARIA DE RODOVIA S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1001215-43.2017.8.11.0025 AUTOR: 

EMILLY VITORIA GALDINO DE CASTRO CURADOR: VALDIRENE GALDINO 

DA SILVA PEDRO RÉU: VIARONDON CONCESSIONARIA DE RODOVIA S/A 

Vistos etc. RECEBO a inicial posto que atendidos os requisitos do artigo 

319 do NCPC e, nos termos do artigo 334, caput, do Novo Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 05 

de março de 2018, às 15h40min, devendo as partes comparecerem 

acompanhadas de advogados. CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, constando que, nos termos do 

artigo 334, § 8º, do NCPC, o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório 

à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor da União ou do Estado. Consigne-se que não havendo 

autocomposição, sai o réu intimado para oferecer contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias à partir da data da audiência, sob pena de incorrer nos 

efeitos da revelia (art. 344, NCPC). DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providencias. 

Juína/MT, 04 de novembro de 2017. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001528-04.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR MARQUES LEONEL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1001528-04.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ITAMAR MARQUES LEONEL VISTOS ETC. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão com pedido liminar ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face de ITAMAR MARQUES LEONEL. Inicial e 

documentos devidamente inseridos no ambiente PJe. Petição da parte 

autora manifestando a desistência e requerendo a extinção dos autos sem 

resolução do mérito (id. 11249329). É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO. Em 

análise perfunctória dos autos, verifico que a extinção é a medida que se 

impõe, vejamos. Depreende-se do feito que a parte autora manifestou-se 

pela extinção dos autos. Desta forma, diante do requerimento formulado, a 

extinção do processo é de rigor. Outrossim, reza o artigo 485, inciso VIII, 

do CPC, que o feito será extinto sem resolução do mérito quando o autor 

desistir da ação, hipótese que se coaduna ao caso “sub examine”. Ante o 

exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo 

jurídico nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

para que produza seus regulares e jurídicos efeitos. Por consequência, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo. P.I. Às providências. Juína, 15 de janeiro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001548-92.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELBER ALLAN DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

FABIANE VANUSA GOSSLER DE LIMA (REQUERIDO)

 

Intimar o (a) advogado (a) da parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 40,00 

(quarenta reais), para cumprimento do mandado no bairro Centro e Modulo 

4, no prazo de 05 (cinco) dias. Informamos, ainda, que o referido valor 

d e v e r á  s e r  r e c o l h i d o  p o r  m e i o  d o  s i s t e m a 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, conforme Provimento nº 

07/2017-CGJ

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000009-57.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. D. N. (AUTOR)

S. R. D. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA RIBEIRO OAB - 002.191.791-40 (REPRESENTANTE)

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSIR DO NASCIMENTO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000009-57.2018.8.11.0025 AUTOR: 

RUDIELI RIBEIRO DO NASCIMENTO, SUELEN RIBEIRO DO NASCIMENTO 

REPRESENTANTE: SONIA RIBEIRO RÉU: OSIR DO NASCIMENTO 

Processe-se em Segredo de Justiça. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que 

dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Ante a 

ausência de documento comprobatório da renda mensal auferida pelo 

Requerido e considerando o binômio possibilidade-necessidade, arbitro 

alimentos provisórios no valor de 40% (quarenta por cento) do salário 

mínimo vigente, a ser pago mensalmente pelo Requerido à Sra. Sônia 

Ribeiro, genitora das menores, até o dia 10 de cada mês, a partir da 

citação, mediante depósito em conta bancária informada pela parte autora. 

Cite-se o Requerido e intime-se a Autora para comparecer à audiência de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a), 

a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento injustificado da parte 

Autora ou Requerida à audiência de conciliação/mediação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso. Advirta-se a parte Requerida de que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

partir da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição, ou do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334). Cumpra-se expedindo o necessário. Após, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público. Às providências. Juína, 17 de janeiro de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000012-12.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - DF54011-O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

DEOCLEZIO JOSE MODLER WEBBER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000012-12.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: LUCILENE DA ROSA REQUERIDO: DEOCLEZIO JOSE 

MODLER WEBBER VISTOS ETC. Processe-se em Segredo de Justiça. 

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior 

revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do 

Código de Processo Civil. Ante a ausência de documento comprobatório 

da renda mensal auferida pelo Requerido e considerando o binômio 

possibilidade-necessidade, arbitro alimentos provisórios no valor de 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo vigente, a ser pago mensalmente pelo 

Requerido à Sra. Lucilene da Rosa, genitora da menor, até o dia 10 de 

cada mês, a partir da citação, mediante depósito na conta bancária 

informada pela parte autora na inicial. Cite-se o Requerido e intime-se a 

Autora para comparecer à audiência de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a), a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. 

Advirta-se a parte Requerida de que o prazo para oferecer contestação 

será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Cumpra-se 

expedindo o necessário. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público. Às providências. Juína, 16 de janeiro de 2018. Victor Lima Pinto 

Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001104-59.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WISLEY C.F.GOELZER - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), PARA CUMPRIMENTO 

DO MANDADO DE CITAÇÃO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. 

IGUALMENTE, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000496-95.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FUNBEP - FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA ZOTTIS OAB - RS48921 (ADVOGADO)

JORGE FRANCISCO FAGUNDES D AVILA OAB - PR56519 (ADVOGADO)

FABRICIO ZIR BOTHOME OAB - RS44277 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DOS SANTOS AUGUSTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA JUÍNA, 18 de janeiro de 

2018. Dados do Processo: Processo: 1000496-95.2016.8.11.0025; Valor 

causa:R$ 27.862,69; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: [PAGAMENTO]. Parte 

Autora: FUNBEP - FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO . Parte 

Requerida: PAULO DOS SANTOS AUGUSTO, brasileiro, aposentado, 

inscrito no CPF sob o nº 279.935.159-04 - Endereço: Rua: UIRAPURUS, 

12/N, Módulo: 04 - Centro - Juína/MT - CEP: 78320000. Senhor(a) 

Representante: PAULO DOS SANTOS AUGUSTO A presente carta, 

extraída dos autos abaixo-identificado, tem por finalidade a C i t a ç ã o de 

Vossa Senhoria, na qualidade de requerida, por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante desta carta, para comparecer à audiência de 

Conciliação/Mediação designada para o dia 08 de março de 2018 às 

9h30min, devendo comparecer no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania de Juína-MT. Despacho/Decisão: anexa 

Advertência: a) Não havendo autocomposição, sai o réu intimado para 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da data da 

audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC). b) 

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação/mediação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça 

e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado. Atenciosamente, ROSANE INÊS NOATTO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001441-48.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CAMPOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DIAS STEFANE - ME (RÉU)

JOAO BENTO TEIXEIRA STEFANE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

MANDADO DE CITAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) 

JUIZ(A) VICTOR LIMA PINTO COELHO NÚMERO DO PROCESSO: 

1001441-48.2017.8.11.0025 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CAMPOS DA 

SILVA PARTES REQUERIDAS: JOÃO BENTO TEIXEIRA STEFANE, 

brasileiro, casado, portador do documento de identidade RG nº. 21658862, 

inscrito no CPF sob nº. 064.556.021-96, domiciliado na Av. 4 de Julho, nº. 

834, Centro, Auto Elétrica Catarina, na cidade de castanheira/MT e JAIR 

DIAS STEFANE – ME, nome fantasia “Catarina Peças e Serviços 

Automotivos”, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº. 

06.001.989/0001-34, estabelecida na Av. 4 de Julho, nº. 834, Centro, Auto 

Elétrica Catarina, CEP 78345-000, na cidade de Castanheira/MT, na pessoa 

de seu representante legal. FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO(A) 

REQUERIDO(A) de conformidade com o despacho e petição inicial, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste mandado, 

para responder a ação, caso queira, bem como INTIMÁ-LA da Audiência 

de Conciliação/Mediação designada para o dia 8/2/2018 às 10h40min, na 

sala de audiências do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania de Juína-MT. Decisão/Despacho: ANEXA ADVERTÊNCIAS: 1. 

Nos termos do artigo 334, § 8º, do NCPC, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação/mediação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 2.Consigne-se que 

não havendo autocomposição, sai o réu intimado para oferecer 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias à partir da data da audiência, 

sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC).3. Aquele que 

alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo 

ilegal responde por Litigância de Má-Fé, conforme disciplina o art. 80, 

incisos II e III, do NCPC.4. Se o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor (art. 344 NCPC). JUÍNA, 18 de janeiro de 2017. ROSANE INÊS 

NOATTO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001274-31.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN ZATT VALANDRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAILY COUTINHO FIGUEIRA OAB - MT0017200S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUAN PHABLO FUZI KOPTSKI (RÉU)

VILMAR KOPTSKI (RÉU)
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INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS. IGUALMENTE, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ 

S E R  R E C O L H I D O  P O R  M E I O  D O  S I S T E M A 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000979-91.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDA FLORINDA MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (RÉU)

ADÃO CARDOZO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

 

Intimar a Dra Enadia Garcia, nomeada como advogada dativa, para 

prosseguir com a defesa da parte requerida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001354-92.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONON TEIXEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

ANGELA ROSANA BANDEIRA (EXECUTADO)

MASTER PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Intimar o (a) advogado (a) da parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 50,00 

(cinquenta trinta reais), para cumprimento do mandado no bairro Modulo 1 

e Pe. Duilio, no prazo de 05 (cinco) dias. Informamos, ainda, que o referido 

va lo r  deve rá  se r  reco lh ido  po r  me io  do  s i s t e m a 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, conforme Provimento nº 

07/2017-CGJ

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000359-79.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. D. S. (AUTOR)

A. D. S. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000359-79.2017.8.11.0025 

AUTOR: ANGELA DA SILVA ALVES, MARIA VILMA DA SILA RÉU: 

RAFAEL FERREIRA S E N T E N Ç A Vistos etc. 1. Cuida-se de Ação de 

Alimentos Gravídicos s/s Alimentos Provisórios ajuizada por A. da S. A., 

representada por Maria Vilma da Silva, em face de RAFAEL FERREIRA. 2. 

Petição da parte autora requerendo a desistência do feito, ID nº 6867040. 

3. Breve relatório, fundamento e decido. 4. Em análise perfunctória dos 

autos, verifico que a extinção é a medida que se impõe, vejamos. 5. 

Postula o artigo 485, inciso VIII, do NCPC, pela extinção do processo 

quando o autor desistir da ação, hipótese que se coaduna ao caso “sub 

examine”. 6. Assim, considerando que a parte autora manifestou-se pelo 

arquivamento dos autos, a extinção do processo é medida que se impõe. 

D I S P O S I T I V O 7. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Novo Código de Processo Civil, para que produza seus regulares e 

jurídicos efeitos. 8. Por consequência, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, suja cobrança fica 

suspensa por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. 9. Transitada em 

julgado a sentença, remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas de 

estilo. 10. P.I.C. Juína, 26 de junho de 2017. Roger Augusto Bim Donega 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000592-76.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILDO LEITE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0022870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

Certifico que a contestação retro apresentada é tempestiva.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000731-28.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR JULIO BIACHIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIRES RIBEIRO CORDEIRO - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO Certifico e dou fé, eu, Julyelson Augusto Vitorassi, Oficial de 

Justiça, que em cumprimento ao presente expedido neste processo, 

diligenciei no dia 21 de novembro até o endereço constante no mandado 

(mercado Serve Bem) onde o Sr. Clarismar informou ser atual proprietário 

do Comeercio e que o executado trata-se de do antigo dono que ele reside 

no setor chácara (seguir pela estrada entre a Breda Construções elétricas 

e o Parque de exposição, no entroncamento virar a direita, após a ponte, 

1º corredor a esquerda, primeira porteira de madeira a direita em frente 

uma chácara com duas casas e bastante arvores, casa de alvenaria); No 

dia 22 de novembro, diligenciei então até o endereço indicado pelo atual 

proprietário do mercado e lá a Sra. Jandira disse ser esposa do requerido 

e que ele atualmente é representante de vendas e estaria viajando a 

trabalho junto com um supervisor para a região de Tangará da Serra, que 

deveria retornar apenas após 15(quinze) dias; No dia 8 de dezembro, 

novamente diligenciei até o local e desta vez a Sra. Jandira informou que o 

referido retornou porém precisou viajar novamente, desta vez na região 

noroeste do estado visitando Colniza e outros municípios, que 

provavelmente só retornará próximo ao dia do natal, deste modo NÃO FOI 

POSSIVEL CITAR E INTIMAR o executado DAIRES RIBEIRO CORDEIRO ME, 

em razão de não haver localizado o referido, ainda solicitei informações na 

propriedade em frente onde a moradora disse que o requerido e a família 

residem a pouco tempo no local e não tem amizade com estes, mas que vê 

apenas a moradora com frequência no local; sendo verdade todo o 

referido, devolvo o presente para seus devidos fins. Margeio, em razão 

das diligências adicionais realizadas para cumprimento do mandado, o 

valor de R$80,00(oitenta reais), conforme portaria 022/2013-DF, em razão 

das diligencias efetuadas, a serem recolhidos através de guia emitida junto 

a Central de Mandados nos termos do Provimento 7/2017-CGJ, indicando o 

Oficial de Justiça Julyelson Augusto Vitorassi para recebimento dos 

valores, juntando em seguida o comprovante nos autos. JUÍNA/MT, 12 de 

dezembro de 2017. JULYELSON AUGUSTO VITORASSI Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000480-10.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. R. R. (AUTOR)

S. M. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (LITISCONSORTES)

 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR EM 
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RELAÇÃO AOS COMPROVANTES JUNTADOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000349-35.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT0018730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. A. S. J. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - 515.115.170-34 (REPRESENTANTE)

E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

A. G. D. U. (TERCEIRO INTERESSADO)

F. N. -. M. D. F. (TERCEIRO INTERESSADO)

M. D. J. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1ª 

VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA- MT PROCESSO Nº 

1000349-35.2017.811.0025 - Inventário PARTE AUTORA: JACKELINE 

ALVES PETELIN PARTE RÉ: ESPÓLIO DE JOSÉ BENEDITO DE ABREU 

SILVA PETIÇÃO PFN/MT N.º: 12-21.857/2017 A UNIÃO, pela Procuradora 

da Fazenda Nacional que esta subscreve, vem à presença de Vossa 

Excelência, nos autos em epígrafe, expor e requerer o que segue: 

Conforme tela anexa, vem a PFN informar que, no âmbito desta 

Procuradoria, não há débitos em nome da requerente (Jackeline Alves 

Petelin) e do herdeiro maior de idade (Gabriel Pereira de Abreu Silva). 

Contudo, cumpre esclarecer que, por ora, a União está impossibilitada de 

manifestar se tem interesse no feito, uma vez que o CPF do de cujus está 

suspenso perante a Receita Federal do Brasil. Termos em que, Pede 

Deferimento. Procuradoria da Fazenda Nacional em Mato Grosso, Cuiabá, 

10 de outubro de 2017. RENATA RODRIGUES SILVA E LIMA Procuradora 

da Fazenda Nacional

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001216-28.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA OAB - MT0003543A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001216-28.2017.8.11.0025 VISTOS 

ETC. Deixo de analisar o pedido retro por não se tratar de cumprimento de 

sentença, sendo defeso ao(à) causídico(a) se resguardar com as cópias 

necessárias a fim de evitar futuros desarquivamento de processos, bem 

como manejar ação cabível para receber os honorários que lhe são 

devidos. Outrossim, cumpridos todos os atos da sentença, arquive-se o 

feito com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Juína/MT, 17 de novembro de 2017. Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000144-06.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ANTONIO LEAO SOUTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1000144-06.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO REQUERIDO: 

RODRIGO ANTONIO LEAO SOUTO Vistos etc... MANIFESTE-SE a parte 

autora acerca da petição retro, no prazo legal. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Juina, 26 de 

novembro de 2017. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001318-50.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BONI (AUTOR)

RODINEI JULIANO DA SILVA (AUTOR)

PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR)

MARLENE BISPO RIBEIRO (AUTOR)

VALMOR ROBERTO HUTTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - DF54011-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HILTON CAMPOS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001318-50.2017.8.11.0025 VISTOS 

ETC. RECEBO a petição inicial, pois atende aos requisitos do art. 319, do 

CPC. CITE-SE a parte requerida para, querendo, apresentar defesa no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, do CPC). CITEM-SE os confinantes 

pessoalmente, e por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os interessados 

ausentes incertos e desconhecidos (arts. 246, IV c/c 257 e 259, I e III, 

ambos do CPC). CONSIGNE-SE no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (334 e 344, ambos do CPC). DÊ CIÊNCIA a União, Estado e ao 

Município para que manifestem eventual interesse na causa, 

encaminhando a cada ente cópia da inicial e dos documentos que a 

instruíram. NOTIFIQUE-SE o Ministério Público para que intervenha em 

todos os atos do processo, se julgar necessário. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 30 de novembro 

de 2017. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000402-16.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MYSARIK RIKBAKTATSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Certidão de Tempestividade Processo n. 1000402-16.2017.8.11.0025 

Certifico que a contestação apresentada é tempestiva. JUÍNA, 18 de 

janeiro de 2018. ADRIANA FRANCISCA NETO Analista Judiciária SEDE DO 

1ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, 

TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

TELEFONE: (66) 35661563

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000729-92.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MESSIAS DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS), PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. 

IGUALMENTE, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000597-35.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR ZUCOLOTTO (EXECUTADO)

ANGELA RAMOS CORDEIRO (EXECUTADO)

ADEMAR ZUCOLOTTO ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), PARA CUMPRIMENTO 

DO MANDADO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. IGUALMENTE, 

INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR 

MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME 

PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000773-77.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DE ARAUJO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MOREIRA DE ALMEIDA OAB - SP315073 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000773-77.2017.8.11.0025 VISTOS 

ETC. Analisando o bojo dos autos, verifico que foram requeridos os 

benefícios da justiça gratuita. Todavia, verifico que restam dúvidas acerca 

da possibilidade ou não de a parte autora poder arcar com as custas e 

despesas processuais. Desta forma, nos termos do § 2º, artigo 99, do 

Novo Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos documentos que 

comprovem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão 

da gratuidade da justiça. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína/MT, 02 de agosto de 2017. Roger Augusto Bim Donega 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000531-55.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RIBEIRO DE LARA (EXECUTADO)

SONIA DE ABREU LARA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), PARA CUMPRIMENTO 

DO MANDADO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. IGUALMENTE, 

INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR 

MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME 

PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000097-32.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIANE DE ASSIS MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a parte executada efetuar o 

pagamento dos alimentos, provar que o fez ou justificar a impossibilidade 

de o fazer.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000839-57.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA AGROPECUARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO VILLA MORELI OAB - PR65716 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Marcio Antonio Terçariol (EXECUTADO)

TERCARIOL REPRESENTACOES EM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

Osmar Oliveira (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), PARA CUMPRIMENTO 

DO MANDADO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. IGUALMENTE, 

INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR 

MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME 

PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000350-20.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DE FATIMA DOS SANTOS FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certifico que a contestação apresentada pela Autarquia é tempestiva.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000636-95.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS PRATIS LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Certifico que decorreu "in albis" o prazo para que o Ministério Público se 

manifestasse acerca do despacho id. n º 8289786.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000853-41.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELMO FERREIRA DOS SANTOS (RÉU)

ADELMO FERREIRA DOS SANTOS - ME (RÉU)

 

Intimar, novamente, a parte autora na pessoa de seus advogados, para 

efetuar o pagamento da diligência margeada pelos Srs. Oficiais de Justiça 

no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), conforme certidão 

lançada na identificação de nº 9906924, uma vez que o valor recolhido na 

identificação 10042582 fora efetuado pela guia do FUNAJURIS, e as 

diligências dos oficiais de justiça devem ser recolhidas pelo sistema 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, conforme provimento nº 

07/2017-CGJ, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000569-33.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000569-33.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: 

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO EXECUTADO: ESTADO DO MATO 

GROSSO VISTOS ETC. RECEBO a petição inicial, pois atende aos 
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requisitos do artigo 319, do Novo Código de Processo Civil. CITE-SE o 

executado para que oponha embargos a presente ação, no prazo de trinta 

(30) dias, se quiser, nos termos do artigo 910, do NCPC. Decorrido o 

citado prazo e, se nada opor o executado, DERTERMINO a escrivania que 

requisite o pagamento por meio do Presidente do Tribunal de Justiça deste 

Estado. DEFIRO as benesses da Justiça Gratuita, uma vez que o 

requerimento tem por escopo o recebimento de honorários advocatícios 

arbitrados após convocação por meio do Judiciário para atendimento 

profissional as pessoas que se enquadram na lei 1.060/50. Após, 

concluso para deliberações. Às providências Juína/MT, 06 de junho de 

2017. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000566-78.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000566-78.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: ENADIA 

GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO EXECUTADO: ESTADO DO MATO 

GROSSO VISTOS ETC. RECEBO a petição inicial, pois atende aos 

requisitos do artigo 319, do Novo Código de Processo Civil. CITE-SE o 

executado para que oponha embargos a presente ação, no prazo de trinta 

(30) dias, se quiser, nos termos do artigo 910, do NCPC. Decorrido o 

citado prazo e, se nada opor o executado, DERTERMINO a escrivania que 

requisite o pagamento por meio do Presidente do Tribunal de Justiça deste 

Estado. DEFIRO as benesses da Justiça Gratuita, uma vez que o 

requerimento tem por escopo o recebimento de honorários advocatícios 

arbitrados após convocação por meio do Judiciário para atendimento 

profissional as pessoas que se enquadram na lei 1.060/50. Após, 

concluso para deliberações. Às providências Juína/MT, 06 de junho de 

2017. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000568-48.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000568-48.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: ENADIA 

GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO EXECUTADO: ESTADO DO MATO 

GROSSO VISTOS ETC. RECEBO a petição inicial, pois atende aos 

requisitos do artigo 319, do Novo Código de Processo Civil. CITE-SE o 

executado para que oponha embargos a presente ação, no prazo de trinta 

(30) dias, se quiser, nos termos do artigo 910, do NCPC. Decorrido o 

citado prazo e, se nada opor o executado, DERTERMINO a escrivania que 

requisite o pagamento por meio do Presidente do Tribunal de Justiça deste 

Estado. DEFIRO as benesses da Justiça Gratuita, uma vez que o 

requerimento tem por escopo o recebimento de honorários advocatícios 

arbitrados após convocação por meio do Judiciário para atendimento 

profissional as pessoas que se enquadram na lei 1.060/50. Após, 

concluso para deliberações. Às providências Juína/MT, 06 de junho de 

2017. Roger Augusto Bim Donega Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000642-39.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A (ADVOGADO)

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILIOMAR COSTA GOMES (REQUERIDO)

 

Certifico que a parte autora foi intimada, através de seu Patrono, a 

recolher o valor de R$ 1.980,00 (um mil, novecentos e oitenta reais) 

referente à diligência margeada pelo Sr. Oficial de Justiça. Ocorre que o 

valor foi recolhido através da guia nº único 67428.129.10.2017-0 – 

Receita: 3-Custas Judiciais, que se refere a Custas e Taxas do 

FUNAJURIS/TJMT, guia diversa da que deveria ser recolhida para a conta 

específica dos Srs. Oficiais de Justiça. Afim de sanar o problema, esta 

servidora realizou intimação do Causídico, novamente e em detalhes, 

relatando o que aconteceu e solicitando mais uma vez o depósito da 

diligência já cumprida e margeada pelo oficial na conta correta, id. 

10961203. Na identificação nº 11054209 veio petição do Sr. Advogado 

relatando que já recolheu o valor, não levando em conta todo o relatado 

por esta servidora. Intimar a parte autora, pela terceira vez, na pessoa do 

Advogado Sr. GIULIO ALVARENGA REALE, para recolher o valor de R$ 

1.980,00 (um mil, novecentos e oitenta reais) uma vez que não é possível 

repassar o valor recolhido na guia do FUNAJURIS ao Sr. Oficial de Justiça, 

que a bom tempo cumpriu o mandado e ainda não recebeu, totalmente, por 

isso, através do sistema http://arrecadação.tjmt.jus.br/#/home, conforme 

provimento nº 07/2017-CGJ, no prazo legal. ADRIANA FRANCISCA NETO – 

Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001126-20.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI DE ALMEIDA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1001126-20.2017.8.11.0025 AUTOR: 

SILVANI DE ALMEIDA RÉU: ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS ETC. Analisando os autos, 

verifico que fora postergado a análise do pedido liminar para após 

emissão de parecer pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Devidamente oficiado o NAT, este 

apresentou parecer técnico id.11109764, com as seguintes 

considerações: que a paciente é portadora de artrose de joelho; que há 

necessidade do procedimento; e que trata-se de um caso eletivo, 

lembrando que artrose é uma doença crônica, degenerativa e progressiva. 

Por fim, conclui que “Sob o ponto de vista técnico, podemos considerar o 

caso como eletivo”. Portanto, diante do parecer do NAT verifico que o 

caso em tela não se trata de situação que exponha a requerente em risco 

a sua vida ou a terceiros, esta estampado nos autos a ausência dos 

requisitos legais do artigo 300, do CPC, quais sejam, elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo a ensejar a concessão da medida em tela. 

Nesta linha e sem mais delongas, verifico que a medida que se impõe, por 

ora, é o indeferimento da tutela de urgência. Ante ao exposto e 

considerando o parecer do NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada. Outrossim, considerando o teor da comunicação id. 11293478 

RECEBO a inicial e determino a CITAÇÃO dos requeridos para 

responderem a inicial, via mandado e/ou carta precatória (art. 247, inciso 

III, do CPC), na pessoa de seu representante legal, para responderem no 

prazo legal, nos termos do arts. 232 e 335, inciso III, ambos do CPC. 

CONSIGNE-SE no mandado/carta precatória que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora (art. 344, do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína, 18 de janeiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001484-82.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA BANCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FREDDI COUTINHO OAB - SP217182 (ADVOGADO)

KARINA RIBEIRO NOVAES OAB - SP197105 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PRETTO & PRETTO LTDA. (REQUERIDO)

 

Intimar o (a) advogado (a) da parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 20,00 

(trinta reais), para cumprimento do mandado no bairro Módulo 2, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Informamos, ainda, que o referido valor deverá ser 

recolhido por meio do sistema http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

conforme Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000273-11.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE GUTERRES OAB - MT20272/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINERACAO VALE DO JURUENA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), PARA CUMPRIMENTO 

DO MANDADO DE CITAÇÃO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. 

IGUALMENTE, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001498-66.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERI PIMENTEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

gileade sinfronio da silva (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1001498-66.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: ROSIMERI PIMENTEL EXECUTADO: GILEADE SINFRONIO DA 

SILVA VISTOS ETC. Recebo a execução de alimentos, pois atende aos 

requisitos do artigo 319, do Novo Código de Processo Civil. Processe-se 

em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, inciso II, do 

NCPC. Cite-se o Executado, para efetuar o pagamento do valor de R$ 

3.291,96 (três mil novecentos e noventa e um reais e noventa e seis 

centavos), no prazo de 03 (três) dias, ou nomear bens à penhora. 

Decorrido o prazo de três dias sem que tenha o Executado efetuado o 

pagamento, deverá o oficial de justiça, proceder imediatamente à 

PENHORA, bem como à AVALIAÇÃO do bem, descrevendo o estado de 

uso e conservação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando, na mesma oportunidade, o Executado (art. 829, §1º, NCPC). No 

mesmo ato, deverá ser removido o bem penhorado, depositando-o com a 

parte Exeqüente (art. 840, NCPC). O Executado poderá oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou 

caução (art. 736, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de 

juntada aos autos do mandado de citação (art. 914, NCPC). Os embargos 

não terão efeito suspensivo (art. 919, NCPC). Conste do mandado de 

citação o valor do débito principal atualizado, mais juros, custas e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, §8º, NCPC, ressalvando que, no 

caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, esse valor será 

reduzido pela metade (art. 827, §1º, NCPC). Concedo ao oficial de justiça 

os benefícios do art. 212, §2º, do NCPC. Vista ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Juína, 16 de janeiro 

de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001405-06.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA SANTOS COSTA (AUTOR)

ROSALINA DA LUZ DE AVILA (AUTOR)

ANTONIO DA LUZ (AUTOR)

ESTELA DA LUZ PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

CERTIFICO QUE A CONTESTAÇÃO É TEMPESTIVA. INTIMAR A PARTE 

AUTORA NA PESSOA DO SEU ADVOGADO(A) PARA APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001821-71.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARDOSO DA SILVA E PERES LTDA - ME (EXECUTADO)

NELSON CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

EDINEIA MARTINS PERES (EXECUTADO)

CLAUDEIR CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS), PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. 

IGUALMENTE, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001476-08.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERREIRA DA COSTA OAB - 550.900.951-91 

(REPRESENTANTE)

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1001476-08.2017.8.11.0025 AUTOR: 

RAFAEL DA COSTA DOS SANTOS REPRESENTANTE: MARIA APARECIDA 

FERREIRA DA COSTA RÉU: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO, 

ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS ETC. Trata-se de Ação de 

Reparação de Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes proposta por 

R. da C. dos S., representado pela sua genitora MARIA APARECIDA 

FERREIRA DA COSTA em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Alega o 

Autor, que na data de 04.11.2016 sofreu um acidente no interior da Escola 

Estadual Maria Quitéria localizada no município de Castanheira-MT, no qual 

teve os tendões do punho do braço direito cortados, devido ao rompimento 

da porta de vidro da sala de aula. Aduz que desde a data do fato é 

atendido pelo Sistema Único de Saúde e que em face da gravidade dos 

ferimentos foi submetido a cirurgia e sessões de fisioterapia no município 

de Cuiabá e, desde então, recebe acompanhamento médico na Capital e 

aguarda a realização de nova cirurgia. Afirma ainda, que devido a 

seriedade do acidente corre risco de ficar com sequelas irreparáveis, pois 

seu braço direito está torto além de já ter perdido parte dos movimentos, o 

que dificulta o desenvolvimento de atividades cotidianas. Com base nos 

fatos acima descritos o Autor pleiteia a concessão de Tutela de Urgência 

consistente na fixação de pensão mensal a ser paga pelo Requerido, para 

custear as despesas advindas do seu tratamento de saúde fora do 

domicílio de sua residência. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Inicialmente, cabe frisar que a tutela antecipada será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300, 

do CPC. No caso em tela, não restou demonstrado, de forma cristalina, 

haver fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, até 

porque verifica-se dos documentos acostados a inicial que o Autor já 

realizou as duas cirurgias mencionadas na exordial e está recebendo 

acompanhamento médico para restabelecimento da sua saúde. Como se 
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não bastasse, o pedido liminar tem forte cunho satisfativo e se confunde 

com o próprio mérito, motivo pelo qual não pode prosperar ante à 

necessidade de maior dilação probatória. Ante ao exposto, RECEBO a 

petição inicial, pois preenche os requisitos do artigo 319 do CPC e 

INDEFIRO o pedido de Antecipação de Tutela ante a ausência dos 

requisitos essenciais para a concessão de tal medida. Outrossim, 

considerando que a parte Ré é o Estado de Mato Grosso e considerando a 

indisponibilidade do bem público como medida do princípio da supremacia 

do interesse público, o qual rege que os interesses coletivos devem 

prevalecer sobre o interesse do administrador ou da Administração 

Pública, oportunidade em que o referido interesse não se encontra à 

disposição do administrador ou de quem quer que seja, verifico a 

impossibilidade de conciliação no caso dos autos, assim, deixo de marcar 

a audiência de conciliação determinada no artigo 334, caput, do Código de 

Processo Civil Desta forma, determino a CITAÇÃO da parte requerida para, 

querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob pena de incorrer nos 

efeitos da revelia e presunção da veracidade das alegações formuladas 

na inicial (artigos 335 e 344, do CPC). DEFIRO as benesses da justiça 

gratuita. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Juína, 

18 de janeiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001493-44.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1001493-44.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: 

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO EXECUTADO: MATO GROSSO 

GOVERNO DO ESTADO VISTOS ETC. Recebo a petição inicial, pois atende 

aos requisitos do artigo 319, do Novo Código de Processo Civil. Cite-se o 

executado para que oponha embargos a presente ação, no prazo de trinta 

(30) dias, se quiser, nos termos do artigo 910, do NCPC. Decorrido o 

citado prazo e, se nada opor o Executado, determino a escrivania que 

requisite o pagamento por meio do Presidente do Tribunal de Justiça deste 

Estado. DEFIRO as benesses da Justiça Gratuita, uma vez que o 

requerimento tem por escopo o recebimento de honorários advocatícios 

arbitrados após convocação por meio do Judiciário para atendimento 

profissional as pessoas que se enquadram na lei 1.060/50. Após, 

concluso para deliberações. Às providências Juína, 17 de janeiro de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000581-81.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MARIA (REQUERENTE)

HELENA MARIA GONCALVES (REQUERENTE)

ILDA MARIA (REQUERENTE)

ADENILSON CAMPOS MARIA (REQUERENTE)

LISANGELA MARIA (REQUERENTE)

CLEIDE MARIA (REQUERENTE)

ADILSON CAMPOS MARIA (REQUERENTE)

ANDERSON CAMPOS MARIA (REQUERENTE)

A. C. M. (REQUERENTE)

AMILTON MARIA (REQUERENTE)

MARIA DAS GRACAS (REQUERENTE)

MARLI MARIA (REQUERENTE)

VALDETE MARIA SANTOS (REQUERENTE)

CLAUDETE MARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

R. C. M. (REQUERENTE)

AILTON MARIA (REQUERENTE)

CLEONICE MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILIS MARIA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

LUIS FELIPE AVILA PRADO (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

SOLANGE CAMPOS MARIA OAB - 010.479.411-98 (REPRESENTANTE)

MUNICIPIO DE JUINA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000581-81.2016.8.11.0025 

REQUERENTE: ADENILSON CAMPOS MARIA, ADEMILSON CAMPOS 

MARIA, ROSANGELA CAMPOS MARIA, MARIA DAS GRACAS, AMILTON 

MARIA, AILTON MARIA, CLAUDETE MARIA DO NASCIMENTO, CLEONICE 

MARIA, VALDETE MARIA SANTOS, HELENA MARIA GONCALVES, ZILDA 

MARIA, LISANGELA MARIA, CLEIDE MARIA, ILDA MARIA, MARLI MARIA, 

ADILSON CAMPOS MARIA, ANDERSON CAMPOS MARIA INVENTARIADO: 

ILIS MARIA VISTOS ETC. O inventariante, por meio da petição id. 11329454 

pleiteia tutela urgência, alegando, em síntese, que o rebanho bovino a ser 

partilhado se encontra no imóvel rural do Espólio e que devido à 

quantidade de reses, a área de pastagem está acabando e com isso o 

gado está perdendo peso, sendo necessária a remoção urgente de parte 

rebanho para outro local a fim de evitar prejuízos aos herdeiros. Instado a 

manifestar, o Ministério Público não se opôs ao pedido. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Inicialmente, cabe 

frisar que a concessão de tutela de urgência é possível, quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o artigo 300, 

caput, do Código de Processo Civil. Para isso, devem concorrer dois 

requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o 

pedido e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito das 

partes. In casu, resta demonstrado os dois requisitos, senão vejamos: a 

relevância do pedido, se funda no fato de que o rebanho bovino faz parte 

dos bens a serem partilhados na presente demanda e a probabilidade de 

dano irreparável é perceptível, eis que é inconteste que se as reses não 

forem removidas para outra pastagem/localidade podem vir a óbito como já 

ocorreu com outras cabeças, conforme informado pelo Inventariante. 

Posto isso, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela 

provisória de urgência para o fim de DETERMINAR a imediata remoção de 

parte do rebanho bovino aos herdeiros, na forma descrita no pedido id. 

11329454, ficando, cada herdeiro responsável pela administração e zelo 

das cabeças que receber. Oficie-se ao INDEA para que adote as 

providências cabíveis para o cumprimento da presente decisão. Por fim, 

DEFIRO a dilação de prazo requerida na petição id 11329407. Cumpra-se 

com urgência. Às providências. Juína, 18 de janeiro de 2018. Victor Lima 

Pinto Coelho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 100461 Nr: 1710-12.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON RAMOS BERNARDO, GUSTAVO 

DE SANTANA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMAR FERREZ - 

OAB:18766/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MONTEIRO 

TAVARES - OAB:19736/0MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

APRESENTAR, NO PRAZO LEGAL, O ENDEREÇO DO VEÍCULO 

PENHORADO À FL. 138 DOS AUTOS, BEM COMO O ENDEREÇO 

ATUALIZADO DO EXECUTADO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 34397 Nr: 2868-83.2006.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE SOUZA*

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJTS, HTTDS, PROCAFE COM. IND. PRO. 

ALIM. LTDA, GEOVANE DE AMORIM GARCIA, AURI JOÃO BEM, 

FRANCISCO ROGÉRIO MENEGUIM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:OAB/MT 17.098, FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7557, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - OAB:MT 5423-B, 

RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:MT 9925-B

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA QUE REQUEIRAM O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 87983 Nr: 2028-63.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAL, ABL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:17.249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Considerando a manifestação do Ministério Público, DESIGNO audiência 

de Conciliação para o dia 05 de março de 2018 às 18h00min. Proceda-se a 

secretaria com as intimações necessárias para realização da audiência. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 102531 Nr: 3406-83.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDIANE SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 

20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 Vistos etc.Ante ao descumprimento da liminar deferida nos autos, bem 

como o decurso do prazo para os requeridos se manifestarem, 

DETERMINO a intimação da parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo legal.

Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.Juína/MT, 21 de 

novembro de 2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 91957 Nr: 7-80.2013.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER DO NASCIMENTO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVO FOLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT, JOSE PAULO MOUTINHO FILHO - OAB:58.739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11.686, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12454/MT

 DESIGNO audiência de Conciliação, Instrução, Debates Orais e 

Julgamento para o dia 06 de março de 2018 às 14h30min.

Proceda-se a secretaria com as intimações necessárias para realização 

da audiência.Caberá ao advogado das partes, informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada acerca do dia, data e local da audiência, no 

prazo de 15 (quinze) dias. A intimação por via judicial consistirá em opção 

residual, somente sendo possível quando comprovada que a tentativa do 

advogado foi frustrada (art. 455, § 4º, inc. I).A inércia do advogado em 

relação à comunicação da testemunha implica a desistência da sua 

inquirição (art. 455, § 3º).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 93832 Nr: 2004-98.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS FERNANDES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RYODI NOGAMI - 

OAB:14926/MT, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427-O/MT, PATRICIA SIMIONATTO - OAB:14577/MT, SELMA 

PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT, WALÉRIA MACEDO 

ZAGO - OAB:16616-B/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO 

ÀS FLS.193/203.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 94662 Nr: 2900-44.2013.811.0025

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGF, LMG, RSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONE ADAME - 

OAB:252199/SP, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, 

CARLA FRANCENER CARGNELUTTI - ORIENTADORA AJES - 

OAB:8389/MT, MARLENE FERNANDES DOS SANTOS - OAB:18730/MT

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL MANIFESTAR, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 95515 Nr: 3822-85.2013.811.0025

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVR, AVR, WR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE ADAME - 

OAB:252199/SP, LARISSA COPATTI DOGENSKI - OAB:OAB/RS 97.459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL MANIFESTAR, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 40901 Nr: 545-37.2008.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wesson Alves de Martins e Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEFLORA ASSESSORIA, CONSULTORIA E 

PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA., CLEIDE REGINA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454, Wesson Alves de Martins e Pinheiro - OAB:2.409/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833A/MT, MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - 

OAB:4626/MT

 SENTENÇA [...]D I S P O S I T I V O 11. Ante o exposto e, por tudo que dos 

autos consta, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil. 12. 

Condeno a parte autora as custas e despesas processuais. 13. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição e 

demais anotações de estilo. 14. P.I."C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 41544 Nr: 1231-29.2008.811.0025

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA MANHANI ALCHAPAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS CRUZ - 

OAB:233972-SP

 ISTOS EM CORREIÇÃO.INTIMEM-SE as partes para se manifestarem 

acerca do retorno dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, DETERMINO o arquivamento do 

feito com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 46375 Nr: 928-78.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES - COOP. DE CRÉD.VALE DO 

JURUENA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN ISNARD ALVES TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORADA PENHORA 

NEGATIVA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 86647 Nr: 550-20.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTS REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

CITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) MODULO 

05. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 89938 Nr: 4217-14.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIAN RAMONE GOULARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL MARCIO DALEFFI, SÃO CAETANO 

TRANSPORTADORA LTDA, FRIGORÍFICO GUAPORÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT, SILVIA BONTEMPO - OAB:4.186

 VISTOS ETC. INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, JUSTIFICANDO-AS, no prazo de 05 (cinco) dias, ou 

se concordam com o julgamento antecipado da lide. Decorrido o prazo, o 

silêncio será interpretado como anuência tácita para o julgamento 

antecipado da lide.Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 110492 Nr: 2810-65.2015.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÉGIA DISPERATTO DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:OAB-MT 17.555-A, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - 

OAB:11974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)PARA, NO PRAZO LEGAL 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 118722 Nr: 661-62.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZETE RODRIGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Considerando a certidão retro, redesigno a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 06 de março de 2018, às 16h30min.

 Proceda a secretaria com as providências necessárias para a realização 

da audiência.Cumpra-se expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 130507 Nr: 2841-17.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE AKEMI MAEDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - 

OAB:21852/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA [...]D I S P O S I T I V O7. Ante o exposto e, por tudo que dos 

autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, posto que 

perdeu seu objeto. Faço o julgamento SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos 

termos do que se encontra estabelecido nas letras do inciso VI, do artigo 

485, do Código de Processo Civil.8. Custas pelo Estado.9. Transitada em 

julgado, determino o arquivamento destes autos, procedendo-se a baixa 

na distribuição com as cautelas de praxe.10. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 89002 Nr: 3158-88.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMNF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMF, FMF, MF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 89003 Nr: 3159-73.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMNF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMF, FMF, MF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 101185 Nr: 2247-08.2014.811.0025
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L V R COMÉRCIO E EXTRAÇÃO MINERAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA 

TRANSPORTE LTDA., JBC DO BRASIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUÍS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 16.561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LEMOS ZANÃO - 

OAB:172.588/SP, FRANCINE LAURA SECCO - OAB:MT/15421, 

JOAQUIM CESAR LEITE DA SILVA - OAB:251.169/SP, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12454/MT

 intimação do (a)Advogado (a)da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da petição de fls.439.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 109583 Nr: 2386-23.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR VALDIVINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A, (VIVO).

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 71/73.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001126-20.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI DE ALMEIDA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1001126-20.2017.8.11.0025 AUTOR: 

SILVANI DE ALMEIDA RÉU: ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS ETC. Analisando os autos, 

verifico que fora postergado a análise do pedido liminar para após 

emissão de parecer pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Devidamente oficiado o NAT, este 

apresentou parecer técnico id.11109764, com as seguintes 

considerações: que a paciente é portadora de artrose de joelho; que há 

necessidade do procedimento; e que trata-se de um caso eletivo, 

lembrando que artrose é uma doença crônica, degenerativa e progressiva. 

Por fim, conclui que “Sob o ponto de vista técnico, podemos considerar o 

caso como eletivo”. Portanto, diante do parecer do NAT verifico que o 

caso em tela não se trata de situação que exponha a requerente em risco 

a sua vida ou a terceiros, esta estampado nos autos a ausência dos 

requisitos legais do artigo 300, do CPC, quais sejam, elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo a ensejar a concessão da medida em tela. 

Nesta linha e sem mais delongas, verifico que a medida que se impõe, por 

ora, é o indeferimento da tutela de urgência. Ante ao exposto e 

considerando o parecer do NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada. Outrossim, considerando o teor da comunicação id. 11293478 

RECEBO a inicial e determino a CITAÇÃO dos requeridos para 

responderem a inicial, via mandado e/ou carta precatória (art. 247, inciso 

III, do CPC), na pessoa de seu representante legal, para responderem no 

prazo legal, nos termos do arts. 232 e 335, inciso III, ambos do CPC. 

CONSIGNE-SE no mandado/carta precatória que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora (art. 344, do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína, 18 de janeiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz 

de Direito

Citação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000629-06.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS PEREIRA DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

EDITAL DE CITAÇÃO 20 (VINTE) DIAS Expedido por ordem do(a) MM. 

Juiz(a) VICTOR LIMA PINTO COELHO Dados do Processo: 

1000629-06.2017.8.11.0025; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65); Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Parte Autora: MINISTERIO 

PUBLICO DE JUINA Parte Ré: JONAS PEREIRA DOS SANTOS Pessoa(s) a 

ser(em) Citada(s) e Intimada(s): JONAS PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro 

, inscrito no CPF sob o nº. 880.438.191-49 , e RG sob o nº . 205946418 05 

SSP/ MT , e endereço ignorado, estando o mesmo em local incerto e não 

sabido. FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(A) 

REQUERIDO(A) acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular (art. 344 do NCPC). 

RESUMO DA INICIAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por sua Promotora de Justiça, no uso de suas atribuições legais 

vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência propor AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL em face de JONAS PEREIRA DOS SANTOS [...] 

Pelo exposto requer: a citação da requerida [...] Seja julgada a presente 

ação procedente, para ao final condenar o Requerido à obrigação de 

recuperar o meio ambiente, por meio da confecção de PRAD- Plano de 

Recuperação de Área Degradada; bem como indenização pecuniária pelos 

danos materiais irreversíveis causados, além de indenização pelos danos 

morais coletivo, devendo a quantia ser revertida para o Fundo Municipal do 

Idoso de Juína/MT [...] Despacho/Decisão: "VISTOS ETC. Considerando 

que o requerido está em local incerto e não sabido, assim, DETERMINO a 

CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do requerido Jonas Pereira dos Santos, por edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, para, querendo, contestar a ação. 

Consigne-se no edital que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora (art. 344 do 

NCPC). Para efeitos de publicidade, observem-se os requisitos descritos 

no art. 257, do NCPC. Desde já, não sendo contestada a ação, determino 

que a secretaria nomeie curador especial a lide. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providencias. Roger Augusto Bim Donega. Juiz de Direito." 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costme e publicado na forma da Lei. Eu HANTTS EUGENIO DOS 

SANTOS, digitei. JUÍNA/MT, 19 de janeiro de 2018. ROSANE INÊS NOATTO 

Gestora Judiciária SEDE DO 1ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - 

MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 35661563

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001378-23.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVANI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAKELLEN PRADO MACHADO OAB - MT0018265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCE ANTUNES DA LUZ (RÉU)

ADEMIR ANTUNES DA LUZ (RÉU)

QUELE ADRIANA ANTUNES FAVORETO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1001378-23.2017.8.11.0025 AUTOR: MARIA 

SILVANI DA SILVA RÉU: ADEMIR ANTUNES DA LUZ, DIRCE ANTUNES DA 

LUZ, QUELE ADRIANA ANTUNES FAVORETO DESPACHO Vistos, etc. 

Ante a falta de documentos hábeis para análise do requerimento da 

concessão da justiça gratuita, INTIME-SE o embargante para apresentar, 
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no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício, as 

seguintes cópias: a) Cópia da Carteira de Trabalho (página de 

identificação, da última anotação de contratação e página subsequente), 

ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) Cópia dos 

extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos 

últimos três meses; c) Cópia dos extratos de cartão de crédito, e de 

eventual cônjuge, dos últimos três meses; d) Cópia da última declaração 

do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. 

Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso. Às providências. 

Juína/MT, 21 de novembro 2017. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001220-65.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTINHO WAGNER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FILADELFO DOS REIS DIAS (RÉU)

MARA DAISY GIL DIAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1001220-65.2017.8.11.0025 AUTOR: PAULO 

AUGUSTINHO WAGNER RÉU: FILADELFO DOS REIS DIAS, MARA DAISY 

GIL DIAS DECISÃO O autor cumpriu a determinação anterior e efetuou o 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária (Id n. 10277531). 

Contudo, compulsando o feito, observo que a inicial merece 

complementação, pois não foram indicados os confinantes/confrontantes 

das propriedades vizinhas. À luz do artigo art. 246, § 3º do Novo Código 

de Processo Civil, na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão 

citados pessoalmente. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, complementar a petição inicial para indicar os 

proprietários/confinantes dos imóveis confrontantes, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e consequente extinção do processo com 

base no art. 485, inc. I do NCPC. Decorrido o prazo, certifique-se e 

volte-me concluso. Às providências. Juína/MT, 23 de outubro de 2017. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001109-81.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDA ALVES DA SILVA MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Intime-se a Parte Autora, para querendo, possa apresentar Impugnação a 

Contestação. JUÍNA, 2 de outubro de 2017. Livia Furquim Rodrigues 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

- TELEFONE: (66) 355661563

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 134990 Nr: 5810-05.2017.811.0025

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO CRUZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.861-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) "Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, razão por que JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo 

Civil.EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL.OFICIEM-SE os Agentes 

da Infância e Adolescência, Conselheiros Tutelares, Polícia Militar e Polícia 

Civil.Intime-se o solicitante.Ciência ao Ministério Público Estadual.Cumpridas 

as determinações, arquive-se.Juína/MT, 15 de dezembro de 

2017.VAGNER DUPIM DIASJuiz de Direito, em substituição legal"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 130283 Nr: 2692-21.2017.811.0025

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBSON VERONEZI - 

OAB:22511/0

 "DESPACHO Vistos etc. Designo audiência de continuação para o dia 22 

de fevereiro de 2018 às 16h00min. Para tanto, intimem-se as partes, as 

testemunhas, o Ministério Público e a (s) Defesa (s). Expeçam-se cartas 

precatórias para intimações das partes, se necessário. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências. "

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001813-94.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

CARTA DE CITAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1001813-94.2017.8.11.0025; Valor causa: R$ 299,70 ; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO FISCAL (1116). Parte Autora: EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Parte Ré: EXECUTADO: JOSE PEDRO DE 

OLIVEIRA Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: JOSE PEDRO DE 

OLIVEIRA Endereço: AV. GILIO REZZIERI, 544, CENTRO, CASTANHEIRA - 

MT - CEP: 78345-000 JUÍNA, 12 de janeiro de 2018. Senhor(a): 

EXECUTADO: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA Procedo a CITAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de PARTE REQUERIDA, nos termos do processo 

abaixo identificado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito e 

da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte 

integrante desta carta, para responder, caso queira, a ação. 

Despacho/Decisão: “Vistos, etc. 1 Cite-se o devedor, por meio de carta, 

nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 [1], para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a execução, 

sob pena de penhora. 2.Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução. 3.Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não 

sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova 

manifestação da exequente como expressamente autorizado pelo artigo 

8º, inciso III, da LEF [2], proceda-se com a citação por edital. Expeça-se 

Edital de Citação com as informações necessárias previstas no inciso IV 

[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no 

mural apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial. 4.Decorrido o 

prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se a exequente para 

que, no prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, 

sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto 

no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. 5.Desde já, deixo 

consignado que, em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam 

nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, 

corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC [4], aplicado 

analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF [5], não será 

deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a 

serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria exequente, 
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que pode, inclusive, se valer do permissivo processual contido no artigo 

828 do CPC. Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com 

este objetivo somente é viável em situações excepcionais, quando o 

credor já esgotou todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 

757.952/RS) [6]. 6.Na oportunidade, importante também consignar que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido. 7.Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos 

termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a exequente a qualquer momento, requerer 

o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser penhorado. Na 

ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, eventual 

petição de desarquivamento deverá constar expressamente o bem a ser 

penhorado. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de 

Direito.” VALOR DO DÉBITO: R$ 299,70 ADVERTÊNCIAS: 1. Prazo: 

Responder no prazo legal. Atenciosamente, Lívia Furquim Rodrigues 

Gestora Judiciária SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA 

- MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127983 Nr: 1271-93.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDEÃO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE FERNANDA 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT

 Ante o exposto, OFICIE-SE à Superintendência de Gestão de Cadeias 

deste Estado para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas informar sobre 

a existência de vaga naquela Comarca.Com a resposta da 

Superintendência, deseja já DETERMINO:1. Havendo vaga, SOLICITE-SE ao 

Juízo da Vara de Execução Penal daquela Comarca ANUÊNCIA para que lá 

possa cumprir a pena no regime FECHADO.2. Havendo anuência pelo 

Juízo de destino, DEFIRO o PEDIDO DE REMESSA do PEP para cumprimento 

de pena pelo recuperando, por razões de aproximação familiar, ex vi dos 

arts. 1º, 66, V, “g”, 86 e 103, todos da LEP, recambiando-se o 

recuperando.3. Em caso de inexistência de vaga ou negativa de anuência 

pelo Juízo referido, INDEFIRO o pedido.4. CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127513 Nr: 927-15.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT, Rebeka 

Vieira - OAB:14392-A/MT

 Código de rastreabilidade: 81120173081052

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 127513 - SINOP MT.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - SINOP ( TJMT )

Data de Envio: 18/12/2017 16:57:15

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127513 Nr: 927-15.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT, Rebeka 

Vieira - OAB:14392-A/MT

 Código de rastreabilidade: 81120173081169

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 127513 - SALVADOR BA.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: Seção de Controle, Distribuição e Informações - SECODI 

CRIME ( TJBA )

Data de Envio: 18/12/2017 17:17:35

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127513 Nr: 927-15.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT, Rebeka 

Vieira - OAB:14392-A/MT

 Código de rastreabilidade: 81120173081269

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 127513 - BRASILIA DF.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: Serviço de Protocolo Administrativo - SEPRAD ( TJDFT )

Data de Envio: 18/12/2017 17:30:38

Assunto: META 01 - 1 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131801 Nr: 3680-42.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Código de rastreabilidade: 81120173080036

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 131801.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: *** PROTOCOLO GERAL *** ( TJMT )

Data de Envio: 18/12/2017 14:45:44

Assunto: PROCESSO RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E 

DOCUMENTOS COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA DO AUTOR

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131917 Nr: 3765-28.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU PESSOA ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES

 Código de rastreabilidade: 81120173080325

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 131917.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO- CAMPO NOVO DO PARECIS ( 

TJMT )

Data de Envio: 18/12/2017 15:19:47

Assunto: URGENTE - PROCESSO RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA 

PRECATÓRIA COM FINALIDADE DE INTERROGAR O RÉU BEM COMO 

INTIMAR DA AUDIÊNCIA DESIGNADA.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 107381 Nr: 1302-84.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Código de rastreabilidade: 81120173080846

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 107381.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: ****PROTOCOLO FÓRUM DA CAPITAL**** ( TJMT )

Data de Envio: 18/12/2017 16:32:09

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA COM FINALIDADE DE 

INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129551 Nr: 2211-58.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI AREIA BONFANTE, JOÃO MARIA 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT

 Código de rastreabilidade: 81120173080602

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 129551.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - RONDONÓPOLIS ( TJMT )

Data de Envio: 18/12/2017 15:56:23

Assunto: URGENTE - PROCESSO RÉUS PRESOS - ENVIO DE CARTA 

PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM FINALIDADE DE INQUIRIR 

TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131770 Nr: 3661-36.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL APARECIDO FERREIRA DA SILVA, 

GLAUCO MARTINS DOMINGUES, LUCENI DOS SANTOS, JOSE NIVALDO 

ALVES DE SOUZA, CLEBERSON ALVES LOREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/21917/O, RAFAEL GIL SILVA - OAB:MT/20303-0

 Código de rastreabilidade: 81120173080538

Documento: DOCUMENTOS CARTA PRECATORIA CODIGO 131770.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: *** PROTOCOLO GERAL *** ( TJMT )

Data de Envio: 18/12/2017 15:47:44

Assunto: URGENTE - PROCESSO RÉUS PRESOS - ENVIO DE CARTA 

PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM FINALIDADE DE INQUIRIR 

TESTEMUNHA - SEGUE EM DOIS ANEXOS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131770 Nr: 3661-36.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL APARECIDO FERREIRA DA SILVA, 

GLAUCO MARTINS DOMINGUES, LUCENI DOS SANTOS, JOSE NIVALDO 

ALVES DE SOUZA, CLEBERSON ALVES LOREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/21917/O, RAFAEL GIL SILVA - OAB:MT/20303-0

 Código de rastreabilidade: 81120173080555

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 131770 - CUIABA.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: ****PROTOCOLO FÓRUM DA CAPITAL**** ( TJMT )

Data de Envio: 18/12/2017 15:50:15

Assunto: URGENTE - PROCESSO RÉUS PRESOS - ENVIO DE CARTA 

PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM FINALIDADE DE INQUIRIR 

TESTEMUNHAS - SEGUE EM DOIS ANEXOS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131770 Nr: 3661-36.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL APARECIDO FERREIRA DA SILVA, 

GLAUCO MARTINS DOMINGUES, LUCENI DOS SANTOS, JOSE NIVALDO 

ALVES DE SOUZA, CLEBERSON ALVES LOREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/21917/O, RAFAEL GIL SILVA - OAB:MT/20303-0

 Código de rastreabilidade: 81120173080563

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 131770 - SANTO ANTONIO DO 

LEVERGER.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - SANTO ANTÔNIO DO 

LEVERGER ( TJMT )

Data de Envio: 18/12/2017 15:52:18

Assunto: URGENTE - PROCESSO RÉUS PRESOS - ENVIO DE CARTA 

PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM FINALIDADE DE INQUIRIR 

TESTEMUNHA - SEGUE EM DOIS ANEXOS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132449 Nr: 4085-78.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NITSAS LORRAINE SOUZA CIESLIK, ANDRÉ 

DUARTE PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, MARLENE FERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:18730/MT

 Código de rastreabilidade: 81120173082093

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 132449 - TANGARA DA 

SERRA-MT.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - TANGARÁ DA SERRA ( TJMT )

Data de Envio: 19/12/2017 08:56:24

Assunto: URGENTE RÉUS PRESOS - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E 

DOCUMENTOS COM FINALIDADE DE INTERROGAR A PARTE RÉ BEM 

COMO INTIMAR DA AUDIÊNCIA DESIGNADA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 134618 Nr: 5547-70.2017.811.0025

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEMAR DA SILVA CÂNDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os devidos fins de direito, que a advogada Dra. HILONÊS 

NEPOMUCENO, inscrita na OAB/MT n. 14.764-B, atuou como advogada 

dativa, nomeada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína-MT, para 

prestar Assistência Judiciária à parte ré, nos autos do Processo n. 

5547-70.2017.811.0025 – código 134618.
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Certifico por fim, que o MM. Juiz de Direito Dr. Vagner Dupim Dias fixou em 

02 (DUAS) UNIDADES REFERENCIAIS DE HONORÁRIOS pela nomeação 

dativa e serviços advocatícios prestados pela referida advogada, que 

deverão ser suportados pelo Estado de Mato Grosso considerando o 

disposto na Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/MT, com 

fundamento no Provimento 009/2007/CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130536 Nr: 2863-75.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHEIMISSON OLIVEIRA DE JESUS, LUIZ 

FERNANDO APARECIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A, GILMAR DA CRUZ E SOUSA - OAB:3543-B/MT

 DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

17/01/2018, às 13h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá aos interrogatórios 

dos acusados;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128666 Nr: 1701-45.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES

 Vistos em correição,

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

No mais, DEFIRO o pleito de f. 73, na forma requerida.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 121880 Nr: 2545-29.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON BARBOSA DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos em correição,

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 102458 Nr: 3339-21.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos em correição,

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

No mais, DEFIRO o pleito de f. 73, na forma requerida.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132577 Nr: 4190-55.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL ALVES DOS SANTOS, MAILSON 

JOSÉ DE SOUZA, PEDRO JUNIOR SIARA, JOICEMARA BALTAZAR DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:12635/O, POLIANE DE BRITO BATISTA - OAB:21950/0-MT, SELMA 

PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Vistos em correição. CONCEDO o prazo de 05 dias. REDESIGNO a 

audiência para o dia 31/01/2018, às 13h30min. SAEM os presentes 

intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132761 Nr: 4309-16.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANGELA APARECIDA MUNARI, MAICON 

DE ALMEIDA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. NADER THOME NETO PARA, NO PRAZO 

LEGAL APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DE DEFESA, CONFORME 

DETERMINADO EM AUDIÊNCIA, POR SE TRATAR DE RÉUS PRESOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 134005 Nr: 5127-65.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO FRANCISCO FELIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Vistos em correição,

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 100733 Nr: 1919-78.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON KEVIN ALVES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI CRISTINI PANAS 

HELATCZUK - OAB:15515/MT

 Vistos em correição,

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 
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surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126429 Nr: 239-53.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS ANDRÉ DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:OAB/MT 21.918-O

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 98

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126694 Nr: 411-92.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAMILTON DA ROSA, VULGO "MILTINHO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 53

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128238 Nr: 1443-35.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI SIQUEIRA DE SENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 22

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131393 Nr: 3432-76.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHYEK SIQUEIRA, MAYCON JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES, MARLI GASPARI CÂMARA - OAB:18769/MT

 Vistos em correição. DEFIRO o pedido da defesa de f.160, para tanto, 

REDESIGNO a audiência para o dia 23/01/2018, às 16h00min. SAEM os 

presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132449 Nr: 4085-78.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NITSAS LORRAINE SOUZA CIESLIK, ANDRÉ 

DUARTE PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, MARLENE FERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:18730/MT

 Certifico, para os devidos fins de direito, que o advogado Dr. DOUGLAS 

MARCEL DE BARROS inscrito na OAB/MT n. 17815, atuou como advogado 

dativo, nomeado pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína-MT, para 

prestar Assistência Judiciária à parte ré, nos autos do Processo n. 

4085-78.2017.811.0025 – código 132449.

Certifico por fim, que o MM. Juiz de Direito Dr. Vagner Dupim Dias fixou em 

01 (UMA) UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIOS pela nomeação dativa 

e serviços advocatícios prestados pelo referido advogado, que deverão 

ser suportados pelo Estado de Mato Grosso considerando o disposto na 

Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/MT, com fundamento no 

Provimento 009/2007/CGJ.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133189 Nr: 4562-04.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO XAVIER DA SILVA, MAURO SEGA, 

JIUMENDES MUSGO DE LIMA, POLIANA SILVA, ANTONIO MARQUES 

TEIXEIRA, MICHELE ALVES MAGALHÃES LEITE, WILSON GONÇALVES DE 

OLIVEIRA, LIONEI DE SOUZA NASCIMENTO, FRANCIANNE CAMARGO 

SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - 

OAB:20037A/MT, FLÁVIO LEMOS GIL - OAB:14.933-B/MT, LUIS 

FERNANDO MORAES DE MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B, WELINTON 

JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO MARQUES TEIXEIRA, Cpf: 

00359067158, Rg: 1409622-6, Filiação: Antonia Valdeles de Oliveira Sousa 

e Anastacio Marques de Sousa, data de nascimento: 10/02/1983, 

brasileiro(a), natural de Taua-CE, solteiro(a), soldador/calderista, Telefone 

356-1504 e atualmente em local incerto e não sabido FRANCIANNE 

CAMARGO SERAFIM, Cpf: 04305208164, Rg: 18070671, Filiação: Nilma 

Pires de Camargo e Antonio da Costa Serafim, data de nascimento: 

02/11/1988, brasileiro(a), natural de Rosário Oeste-MT, casado(a), 

Telefone 66 9 9609-6655. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...) ANTE O EXPOSTO, O MINISTÉRIO PÚBLICO 

OFERECE A PRESENTE DENUNCIA CONTRA: FRANCIANNE CAMARGO 

SERAFIM, COMOM INCURSA NO ART. 35, CAPUT, C/C ARTIGO 33, CAPUT 

(ASSOIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - 5º E 7º FATOS) AMBOS 

DA LEI N° 11.343/06 (DROGAS), C/C AINDA COM AS DISPOSIÇÕES E 

GRAVAMES DA LEI N° 8.072/1990; ANTONIO MARQUES TEIXEIRA, COMO 

INCURSO NO ARTIGO 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO V (TRÁFICO 

INTERESTADUAL - 12º FATO), AMBOS DA LEI N° 11.346/06 (DROGAS), 

C/C AINDA AS DISPOSIÇÕES E GRAVAMES DA LEI N° 8.072/1990 (...)

Despacho: Vistos em correição,I) NOTIFICAÇAO POR EDITALInicialmente, 

verifico que os acusados Lionei de Souza Nascimento, Antônio Marques 

Teixeira e Francianne Camargo Serafim não foram localizados, estando em 

local incerto e não sabido (fl. 688 e 692), motivo pelo qual DETERMINO a 

NOTIFICAÇÃO dos acusados POR EDITAL COM PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS para que, no prazo de 10 (dez) dias, ofereçam defesa prévia por 

escrito, a teor do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 11.343/2006, 

podendo arguir preliminares e invocar todas as razões da defesa, 

oferecer documentos e justificação, especificar as provas que pretende 

produzir e arrolar testemunhas, até o número de 5 (cinco).ADVIRTAM-SE 

os acusados que, caso a resposta não seja apresentada no prazo, será 

nomeado defensor para oferecê-la, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 55, § 

3°, da Lei n. 11.343/2006).II – DESMEMBRAMENTO DOS 

AUTOSConsiderando a não localização dos acusados Lionei de Souza 

Nascimento, Antônio Marques Teixeira e Francianne Camargo Serafim (fl. 

688 e 692) e a fim de garantir o prosseguimento deste processo com 

relação aos demais réus que estão presos, nos termos do art. 80 do CPP, 

a separação se impõe. Firme na seguinte orientação jurisprudencial:“Não 

se contesta que em caso de conexão e continência os crimes devem ser 

julgados em comum, porém, havendo vários denunciados e sendo 

suspenso o feito em relação a um dos acusados, justifica-se 

perfeitamente o desmembramento do processo em relação a ele o 
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prosseguimento em relação aos demais, sobretudo se não houver prejuízo 

para defesa” (RT 755/743).Desta forma, com fundamento no art. 80 do 

CPP, DETERMINO a SEPARAÇÃO destes autos, prosseguindo neste 

processo a ação contra Ronaldo Xavier da Silva, Mauro Sega, Jiumendes 

Musgo de Lima, Wilson Gonçalves de Oliveira, Michele Alves Magalhães 

Leite e Poliana Silva, e, em autos apartados, a serem formados com 

fotocópias de todas as peças do processo, o processo relativo aos 

acusados Lionei de Souza Nascimento, Antônio Marques Teixeira e 

Francianne Camargo Serafim.No mais, tendo em vista a certidão de f. 690, 

e considerando a ausência de Defensor Público lotado nesta Comarca, 

NOMEIO a Dra. Danieli Felber para atuar como Advogada Dativa ao 

acusado Wilson Gonçalves de Oliveira.A(o) Advogado(a) nomeado(a) 

para o munus público, ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS no importe de 10 

URH, nos termos da Tabela da OAB/MT. Anoto que na sentença será 

determinada a expedição de certidão, com o valor total e corrigido dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso (art. 303, § 3º, da CNGC). ANOTE-SE no relatório de acordo com o 

art. 306 da CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas. INTIME-SE 

desta nomeação para, no prazo de 10 (dez) dias apresentar defesa 

prévia, nos termos da decisão de f. 538. Considerando a certidão de f. 

729-v, INTIME-SE a acusada MICHELE ALVES MAGALHÃES LEITE para 

INFORMAR sobre a possibilidade de constituir advogado(a) para 

patrocinar sua defesa, indicando o nome do(a) causídico(a), o que poderá 

ser declarado ao Sr. Meirinho e devidamente certificado nos presentes 

autos, sob pena de nomeação de Defensor Dativo.Por fim, considerando 

que há mandado de prisão em aberto em relação aos acusados Lionei de 

Souza Nascimento e Antônio Marques Teixeira, ALIMENTE-SE o Banco 

Nacional de Mandados de Prisão – BNMP. CUMPRA-SE, servindo este 

como MANDADO de INTIMAÇÃO/ CARTA PRECATÓRIA.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM, digitei.

Juína, 12 de janeiro de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135287 Nr: 5996-28.2017.811.0025

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE SOARES, WANDERSON TEIXEIRA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os devidos fins de direito, que o advogado Dr. FLÁVIO 

LEMOS GIL, inscrito na OAB/MT n. 14.933-B, atuou como advogado dativo, 

nomeado pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína-MT, para prestar 

Assistência Judiciária à parte ré, nos autos do Processo n. 

5996-28.2017.811.0025 – código 135287.

Certifico por fim, que o MM. Juiz de Direito Dr. Vagner Dupim Dias fixou em 

02 (DUAS) UNIDADES REFERENCIAIS DE HONORÁRIOS pela nomeação 

dativa e serviços advocatícios prestados pelo referido advogado, que 

deverão ser suportados pelo Estado de Mato Grosso considerando o 

disposto na Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/MT, com 

fundamento no Provimento 009/2007/CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 50192 Nr: 3595-37.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI ROSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Vistos em correição,

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 56452 Nr: 2733-32.2010.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LUIZ CAVALCANTE FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:12635/O, WALDIR CALDAS RODRIGUES - OAB:6.591/MT

 Certifico que, decorreu o prazo sem que a Defesa apresentasse as 

razões do recurso de apelação interposto nos autos, apesar de 

devidamente intimada via DJE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 91145 Nr: 5528-40.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO MIRANDA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Certifico, em cumprimento a r. decisão proferida à fl. 365, nos autos do 

Processo n. 5528-40.2012.811.0025 – código 91145, que o MM. Juiz de 

Direito Dr. Vagner Dupim Dias fixou em 04 (QUATRO) URH's pela 

nomeação dativa e serviços advocatícios prestados pela Dra. NIRLEI DE 

FÁTIMA FRANCO – OAB/MT n. 5389, que deverão ser suportados pelo 

Estado de Mato Grosso considerando o disposto na Tabela de Honorários 

Advocatícios da OAB/MT, com fundamento no Provimento 009/2007/CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 102458 Nr: 3339-21.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Certifico, para os devidos fins de direito, que a advogada Dra. HILONÊS 

NEPOMUCENO, inscrita na OAB/MT n. 14.764-B, atuou como advogada 

dativa, nomeada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína-MT, para 

prestar Assistência Judiciária à parte ré, nos autos do Processo n. 

3339-21.2014.811.0025 – código 102458.

Certifico por fim, que o MM. Juiz de Direito Dr. Vagner Dupim Dias fixou em 

01 (UMA) UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIOS pela nomeação dativa 

e serviços advocatícios prestados pela referida advogada, que deverão 

ser suportados pelo Estado de Mato Grosso considerando o disposto na 

Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/MT, com fundamento no 

Provimento 009/2007/CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 120015 Nr: 1409-94.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KALEBE CLEBERTON DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 123750 Nr: 3700-67.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLENDA DOS SANTOS VILELA, GLEISON 

ARTHUR SCHILLING, JOEL ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO 

- OAB:19216, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT

 Vistos em correição,

Na forma do art. 581, IV, do CPP, RECEBO os recursos em sentido estrito 

interposto pelo Ministério Público e pela Defesa do acusado Gleison.

VISTA aos apelantes para razões, e na sequência, aos apelados para 

contrarrazões.

Após, CONCLUSOS (art. 589 do CPP).

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127088 Nr: 621-46.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO FERREIRA GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 64.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131393 Nr: 3432-76.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHYEK SIQUEIRA, MAYCON JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES, MARLI GASPARI CÂMARA - OAB:18769/MT

 Vistos em correição. DEFIRO o pedido da defesa de f.160, para tanto, 

REDESIGNO a audiência para o dia 23/01/2018, às 16h00min. SAEM os 

presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131764 Nr: 3658-81.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA, VULGO 

"TOCHA"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos em correição,

1. RECEBO o recurso de apelação interposto pela Defesa, o que faço com 

espeque no art. 593 do CPP.

2. VISTA ao apelante para suas razões, sob pena de subida sem elas (art. 

601 do CPP) e, OFERECIDAS ou CERTIFICADO o decurso do prazo (art. 

600 do CPP), ao apelado para contrarrazões na mesma sequência.

3. Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao e. Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens e a certidão exigida pela CNGC.

4. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131801 Nr: 3680-42.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Vistos,

 DEFIRO o pedido de substituição de testemunha formulado pela Defesa (fl. 

119 e 120).

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131801 Nr: 3680-42.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Vistos em correição,

Tendo em vista a petição de f. 115 DEFIRO o pedido da defesa, para tanto, 

REDESIGNO a audiência para o dia 24/01/2018, às 14h30min.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131801 Nr: 3680-42.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Vistos em correição,

Tendo em vista a petição de f. 115 DEFIRO o pedido da defesa, para tanto, 

REDESIGNO a audiência para o dia 24/01/2018, às 14h30min.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132449 Nr: 4085-78.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NITSAS LORRAINE SOUZA CIESLIK, ANDRÉ 

DUARTE PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, MARLENE FERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:18730/MT

 Vistos. HOMOLOGO a desistência da testemunha faltante. De proêmio, 

considerando a ausência de Defensor Púbico lotado nesta Comarca, 

NOMEIO como Advogado Dativo para o ato, Dr. Douglas Marcel de Barros, 

ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS a(o) Advogado(a) Dativo(a) no importe 

de 1 URH. EXPEÇA-SE certidão de honorários dativos para cobrança junto 

ao Estado de Mato Grosso (art. 4º, § 3º, do Provimento n. 9/2007 da e. 

CGJ). ANOTE-SE no relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. 

CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas as comunicações semestrais 

devidas. Insistindo o MP na oitiva das testemunhas faltantes, REDESIGNO 

a audiência para o dia 07/02/2018, às 16h30min. DEFIRO item 04 de fl. 65, 

OFICIANDO como SOLICITADO. SAEM os presentes intimados. 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133131 Nr: 4536-06.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMPLÍCIO VIEIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Vistos,

Não tendo sido impugnado o cálculo (f. 45), HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando SIMPLÍCIO VIEIRA 
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DE MORAES, servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133332 Nr: 4665-11.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KESSIE JHONES SCOLARI SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS RAMOS FRANÇA - 

OAB:16144

 Vistos,

Não tendo sido impugnado o cálculo (f. 26), HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando KESSIE JHONES 

SCOLARI SOARES, servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 134327 Nr: 5341-56.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDECIR DOS SANTOS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

30/01/2018, às 13h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá aos interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 42926 Nr: 2359-84.2008.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDO DUARTE BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos,

Não tendo sido impugnado o cálculo (f. 556), HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando ZENILDO DUARTE 

BATISTA, servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 47539 Nr: 2161-13.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO RENAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 923.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 85546 Nr: 6160-03.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNALAS JUNIOR APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 478.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 86804 Nr: 735-58.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO TEÓFILO, JOSE CICERO DA SILVA 

JUNIOR, DEVAIR PEREIRA DE CASTRO, ALEXANDRE GALVÃO TEIXEIRA, 

ROBSON DANILO OLIVEIRA DIAS, RODRIGO CAMILO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727, GILMAR DA CRUZ E SOUSA - OAB:3543-B/MT, OSWALDO 

LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT, RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 Vistos,

1. DO RECURSO DE APELAÇÃO

RECEBO o recurso de apelação interposto à f. 721, o que faço com 

espeque no art. 593 do CPP.

Caso ainda não apresentada(s), VISTA ao apelante para suas razões, 

sob pena de subida sem elas (art. 601 do CPP) e, OFERECIDAS ou 

CERTIFICADO o decurso do prazo (art. 600 do CPP), ao(s) apelado(s) para 

contrarrazões na mesma sequência.

Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao e. Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens e a certidão exigida pela CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 86804 Nr: 735-58.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO TEÓFILO, JOSE CICERO DA SILVA 

JUNIOR, DEVAIR PEREIRA DE CASTRO, ALEXANDRE GALVÃO TEIXEIRA, 

ROBSON DANILO OLIVEIRA DIAS, RODRIGO CAMILO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727, GILMAR DA CRUZ E SOUSA - OAB:3543-B/MT, OSWALDO 

LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT, RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 Intimação do advogado nomeado à f. 742, Dr. Rafael Jeronimo Santos 

para, apresentar recurso em favor do acusado Devair Pereira de Castro, 

por se tratar de processo de réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 86804 Nr: 735-58.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO TEÓFILO, JOSE CICERO DA SILVA 
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JUNIOR, DEVAIR PEREIRA DE CASTRO, ALEXANDRE GALVÃO TEIXEIRA, 

ROBSON DANILO OLIVEIRA DIAS, RODRIGO CAMILO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727, GILMAR DA CRUZ E SOUSA - OAB:3543-B/MT, OSWALDO 

LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT, RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 Ante o exposto NÃO CONHEÇO os embargos de declaração, bem como 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos réus ROBSON DANILO OLIVEIRA 

DIAS e RODRIGO CAMILO DA SILVA nos termos do art. 107, IV c/c art. 

109, V, e art. 110, § 1º, todos do CP e art. 61 do CPP.RECOLHA-SE 

eventual mandado de prisão em aberto, atualizando-se o Banco Nacional 

de Mandados de Prisão - BNMP.Por fim, INTIME-SE o advogado nomeado à 

f. 742 para, apresentar recurso em favor do acusado Devair Pereira de 

Castro.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 103543 Nr: 4200-07.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON AMÉRICO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:19056-B/MT

 Vistos em correição,

Não havendo impugnação ao cálculo derradeiro, HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando acima mencionado, 

servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

Sem prejuízo, DEFIRO o pleito de f. 116, na forma requerida.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 106292 Nr: 720-84.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU MARCELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Cálculo de pena realizado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 120015 Nr: 1409-94.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KALEBE CLEBERTON DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Vistos em correição,

1. RECEBO o recurso de apelação interposto pela Defesa, o que faço com 

espeque no art. 593 do CPP.

2. VISTA ao apelante para suas razões, sob pena de subida sem elas (art. 

601 do CPP) e, OFERECIDAS ou CERTIFICADO o decurso do prazo (art. 

600 do CPP), ao apelado para contrarrazões na mesma sequência.

3. Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao e. Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens e a certidão exigida pela CNGC.

4. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 124421 Nr: 4040-11.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON MOTA DA SILVA, DIEFERSON 

PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Intimação da Defesa para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência (art. 

422 do CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 125887 Nr: 4869-89.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAKELLEN PRADO MACHADO 

- OAB:18265/MT

 Vistos em correição,

Trata-se de pedido de autorização para que o recuperando João Batista 

de Souza Silva que cumpre pena no regime fechado possa trabalhar 

internamente durante o dia e possa estudar, sobre o que o Ministério 

Público manifestou entendendo prejudicado o pleito, aduzindo que a 

competência é administrativa, sendo vinculada apenas aos requisitos dos 

arts. 36 e 37 da LEP.

Muito bem.

Tratando-se de trabalho interno, compete ao Diretor da Unidade Prisional 

decidir sobre a autorização para trabalho interno de recuperandos que 

cumprem pena em regime fechado, desde que observados os arts. 32 e 

33 da LEP, consoante é previsto na legislação que se faz exceção ao 

princípio da judicialização da execução penal, o que não afasta a 

competência do juiz da execução penal ou a fiscalização do Ministério 

Público.

SIRVA a presente como OFÍCIO ao Diretor do Centro de Detenção 

Provisória - CDP para CIÊNCIA desta decisão.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127970 Nr: 1258-94.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIANS DOMINGOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3682/A

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 407.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128458 Nr: 1573-25.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BATISTA, LUCIANO ALBUQUERQUE 

DA ANUNCIAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15745/MT, GILMAR DA CRUZ E SOUSA - OAB:3543-B/MT

 Ante o exposto, REJEITO o aditamento da denúncia, por ausência de justa 

causa, com fulcro no art. 395, inciso III, do CPP, nada impedindo a 

continuação das investigações pela Autoridade Policial.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.No mais, INTIMEM-SE as partes para apresentar 

alegações finais, no prazo legal.CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 128666 Nr: 1701-45.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON NASCIMENTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES

 Certifico, para os devidos fins de direito, que o advogado Dr. GIVAGO 

DIAS MENDES, inscrito na OAB/ES n. 19831, atuou como advogado dativo, 

nomeado pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína-MT, para prestar 

Assistência Judiciária Dativa, nos autos do Processo n. 

1701-45.2017.811.0025 – código 128666.

Certifico por fim, que o MM. Juiz de Direito Dr. Vagner Dupim Dias fixou em 

01 (UMA) UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIOS pela nomeação dativa 

e serviços advocatícios prestados pelo referido advogado, que deverão 

ser suportados pelo Estado de Mato Grosso considerando o disposto na 

Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/MT, com fundamento no 

Provimento 009/2007/CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130094 Nr: 2554-54.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ PESSOA PADILHA, ZAQUEU PESSOA 

ROQUE, RONIVALDO PESSOA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - OAB:19390/MT, 

WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Vistos em correição,Trata-se de pedido de liberdade provisória ou 

relaxamento de prisão formulado pela Defesa do acusado Ronivaldo 

Pessoa de Souza, sob a alegação de excesso de prazo, sobre o que o 

Ministério Público manifestou contrariamente ao pedido.Muito 

bem.Tratando-se de processo que envolve vários acusados, e havendo 

complexidade da causa, tenho que o prazo é razoável para a conclusão 

da instrução processual, mormente porque o excesso de prazo não deve 

ser somado por simples operação aritmética, razão por que AFASTO à 

alegação de excesso de prazo formulado pela Defesa.Julgado que 

sintetiza a questão:(...) 9. Ademais, o acórdão impugnado encontra 

ressonância na jurisprudência dessa Suprema Corte” ‘A complexidade da 

causa e a pluralidade de réus demandam prazo razoável para a conclusão 

do processo, sendo certo que o excesso não deve resultar de simples 

operação aritmética, mas, antes, da conjugação de diversos fatores 

concretamente demonstrados. Precedentes: HC 104845/SP, Rel. Min. 

Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 10/8/2010; HC 101110/CE, Rel. Min. 

Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 12/2/2010; HC 95064/BA, Rel. Min. Eros Grau, 

2ª Turma, DJ de 14/8/2009; HC 96775/PA, red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, 

1ª Turma, DJ de 28/5/2010; HC 97900/SP, red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, 

1ª turma, DJ de 16/3/2010’ (HC nº 107.339/RJ, Rel. Luiz Fux, DJe de 

12.12.2011). (...)” (HC 122251, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

13/08/2014, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 

14/08/2014 PUBLIC 15/08/2014) (grifo nosso)Nessa perspectiva, INDEFIRO 

o pedido de liberdade provisória ou relaxamento de prisão, isso porque a 

circunstância empírica permanece inalterada, ou seja, não houve alteração 

fática do cenário de risco à ordem pública a justificar a alteração das 

decisões anteriores (natureza “rebus sic stantibus” da decisão judicial), 

cujas razões faço referência “per relationem”, técnica permitida pela 

jurisprudência do STF .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130094 Nr: 2554-54.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ PESSOA PADILHA, ZAQUEU PESSOA 

ROQUE, RONIVALDO PESSOA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - OAB:19390/MT, 

WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Vistos. Insistindo o MP na oitiva das vítimas e testemunhas faltantes, 

REDESIGNO a audiência para o dia 07/02/2018, às 15h00min. VISTA ao MP 

para no prazo de 5 (cinco) dias manifestar quanto ao endereço das 

testemunhas e vítima. Se residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). 

REQUISITE-SE o acusado Zaqueu a unidade prisional de Campo Novo 

conforme requerido pela defesa, caso não tenha sido interrogado. SAEM 

os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131752 Nr: 3647-52.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON JOÃO DO CARMO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu JEFFERSON JOÃO DO CARMO 

GONÇALVES como incursos nas penas do art. 155, § 4º, inciso II, c/c o 

art. 14, inciso II, ambos do CP do Código Penal. (...).3ª FASEInexistem 

causas de aumento.Entretanto, há caso especial de diminuição de pena, 

face o reconhecimento do FURTO TENTADO, disposto no art. 14, II do 

Código Penal, razão por que REDUZO a pena base aplicada em 2/3 (dois 

terços), alcançando uma fração de 1 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de 

reclusão, e 42 (quarenta e dois) dias-multa à razão de 1/3 do salário 

mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida 

necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.Nesse 

ponto, importante frisar que a margem de diminuição de 1/3 a 2/3 transita 

por várias frações possíveis de serem levados em conta pelo juiz, quais 

sejam, exemplificativamente: 2/3, 3/5, 1/2, 2/5, 1/3. No caso dos autos, 

tendo em vista que o acusado sequer chegou a retirar objetos da 

residência, afigura-se razoável a fração de 2/3.Assim, alcanço uma pena 

DEFINITIVA de 1 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 42 

(quarenta e dois) dias-multa à razão de 1/3 do salário mínimo vigente para 

cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para 

a reprovação e prevenção do crime.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131764 Nr: 3658-81.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA, VULGO 

"TOCHA"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA, NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132577 Nr: 4190-55.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL ALVES DOS SANTOS, MAILSON 

JOSÉ DE SOUZA, PEDRO JUNIOR SIARA, JOICEMARA BALTAZAR DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:12635/O, POLIANE DE BRITO BATISTA - OAB:21950/0-MT, SELMA 

PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Vistos em correição, Trata-se de pedido de liberdade provisória formulado 

por MAILSON JOSÉ DE SOUZA, JOICEMARA BALTAZAR DE MORAES e 

PEDRO JUNIOR SIARA, sobre o que o Ministério Público manifestou 

contrariamente. Muito bem. De proêmio, analisando detidamente os autos, 

e revisitando o aporte fático utilizado para converter a prisão em flagrante 

em prisão preventiva, tenho que a circunstância empírica permanece 

inalterada, ou seja, não aportou nos autos nenhum elemento novo 

relevante a justificar a alteração das decisões anteriores, cujas razões 

faço referência “per relationem”, técnica permitida pela jurisprudência do 

STF. (...) Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos, MANTENDO a prisão 

preventiva dos acusados.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132761 Nr: 4309-16.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANGELA APARECIDA MUNARI, MAICON 

DE ALMEIDA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 Vistos,

Trata-se de pedido formulado pelo acusado Maicon de Almeida Santana, 

requerendo que seja concedido o direito de sua convivente Jucilene 

Scheraiber Degasperi, menor de idade, a qual se encontra gestante, de ir 

visitá-lo no CDP.

Instado a manifestar, o Ministério Público manifestou-se contrário, em 

razão de não haver comprovação acerca do relacionamento afetivo entre 

o acusado e a adolescente.

Muito bem.

 Dispõe o item 1.22.10, do Procedimento Operacional Padrão do Sistema 

Penitenciário deste Estado, que “é proibida a visita íntima por menor de 18 

anos, salvo se o (a) visitante for casado (a). Em caso de união estável o 

ato deverá ser homologado pelo Poder Judiciário. Em ambos os casos 

deverão ser comprovadas de acordo com os preceitos previstos no 

Código Civil Brasileiro, no momento do cadastramento”.

No mesmo sentido, o art. 92 do Decreto nº 6.049 /07, o qual regulamenta o 

Sistema Penitenciário Federal, estabelece que: “o preso poderá receber 

visitas de parentes, do cônjuge ou do companheiro de comprovado vínculo 

afetivo, desde que devidamente autorizados”.

Importante salientar que o sistema penitenciário não é um local adequado 

para o ingresso e permanência de adolescentes, mesmo que na condição 

de visitante, não bastando que haja consentimento dos pais para que seja 

autorizada, uma vez que devem ser levadas em conta as condições de 

segurança para ela própria e demais pessoas.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado à f. 167, por ausência de 

prova da união estável, cabendo às partes promovê-la pelas vias legais.

 OFICIE-SE ao Diretor do Centro de Detenção Provisória - CDP para 

CIÊNCIA desta decisão.

CIÊNCIA ao Ministério Público, ao Advogado e ao Acusado.

CUMPRA-SE, servindo esta como OFÍCIO/MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132940 Nr: 4432-14.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FERNANDES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Mendes Pereira - 

OAB:4455

 Código de rastreabilidade: 81120183105932

Documento: DOCUMENTOS PARA CP - AUTOS CODIGO 132940.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - ARENÁPOLIS ( TJMT )

Data de Envio: 16/01/2018 10:00:33

Assunto: PROCESSO RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA DO AUTOR - OBS: SEGUE EM 

DOIS ANEXOS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132940 Nr: 4432-14.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FERNANDES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Mendes Pereira - 

OAB:4455

 DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

31/01/2018, às 15h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132940 Nr: 4432-14.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FERNANDES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Mendes Pereira - 

OAB:4455

 Código de rastreabilidade: 81120183105911

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 132940 - CUIABA.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: ****PROTOCOLO FÓRUM DA CAPITAL**** ( TJMT )

Data de Envio: 16/01/2018 09:56:26

Assunto: PROCESSO RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA COM 

FINALIDADE DE INTERROGAR O RÉU BEM COMO INTIMAR DA AUDIÊNCIA 

DESIGNADA - OBS: SEGUE EM DOIS ANEXOS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132940 Nr: 4432-14.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FERNANDES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Mendes Pereira - 

OAB:4455

 Código de rastreabilidade: 81120183105937

Documento: DOCUMENTOS PARA CP - AUTOS CODIGO 132940.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - DIAMANTINO ( TJMT )

Data de Envio: 16/01/2018 10:02:48

Assunto: PROCESSO RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA DO AUTOR - OBS: SEGUE EM 

DOIS ANEXOS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 133189 Nr: 4562-04.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO XAVIER DA SILVA, MAURO SEGA, 

JIUMENDES MUSGO DE LIMA, POLIANA SILVA, ANTONIO MARQUES 

TEIXEIRA, MICHELE ALVES MAGALHÃES LEITE, WILSON GONÇALVES DE 

OLIVEIRA, LIONEI DE SOUZA NASCIMENTO, FRANCIANNE CAMARGO 

SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - 

OAB:20037A/MT, FLÁVIO LEMOS GIL - OAB:14.933-B/MT, LUIS 

FERNANDO MORAES DE MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B, WELINTON 

JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Vistos em plantão judicial.

Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por 

prisão domiciliar formulado por MICHELE ALVES LEITE (fls. 741/762), que 

se encontra segregada desde 09/09/2017.

O pedido foi protocolado via PEA em 13/12/2017.

Parecer ministerial às fls. 763/764 pugnando por nova remessa ao 

Ministério Público após o recesso forense, sob o fundamento de que o 

pedido não se amolda às hipóteses descritas na CNGC como matérias 

urgentes passíveis de análise em plantão judiciário.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos para apreciação.

Breve relato. Decido.

Em que pese o r. parecer ministerial de fls. 763/764, este Juízo entende 

que por se tratar de réu preso o pedido deve ser analisado o mais breve 
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possível, o que justifica a sua apreciação em plantão judiciário.

Contudo, compulsando os autos, observa-se que não há fato novo que 

justifique a reconsideração da decisão que decretou a prisão preventiva, 

tampouco fundamento relevante para que a medida seja substituída.

Portanto, INDEFIRO o pedido formulado por MICHELE ALVES LEITE às fls. 

741/762 e mantenho a decisão que decretou a sua prisão preventiva pelos 

seus próprios fundamentos.

Intime-se.

Ciência ao MPE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 134058 Nr: 5161-40.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOBSON DE OLIVEIRA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando, nomeado à fl. 205 

(Resolução nº 113/2010, do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de 

pena de f. 23.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 134668 Nr: 5591-89.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO COREA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do processo 

neste momento processual, sendo necessária a instrução para garantir o 

exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por que 

CONFIRMO o recebimento da denúncia;

DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

25/01/2018, às 13h30 min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135056 Nr: 5842-10.2017.811.0025

 AÇÃO: Medidas Assecuratórias->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL DE 

BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUINA - MATO GROSSO, RENE VALOIS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TEILON AUGUSTO DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 23691

 Código: 135056 Vistos em correição, Trata-se de pedido de revogação da 

prisão preventiva ou relaxamento por RENE VALOIS ARAUJO, sobre o que 

o Ministério Público manifestou contrariamente ao pedido. (...) Por fim, 

eventual ofensa a direito de intimidade do indiciado (ser filmado pela 

imprensa) não macula o flagrante, que tem requisitos próprios, cabendo ao 

indiciado, se for o caso e se entender que ostenta direito, provocar as 

instâncias correcionais da Depol. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de 

relaxamento ou revogação da prisão preventiva, MANTENDO a prisão 

pelos mesmos fundamentos do juiz plantonista, acrescidos destes. 

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa; CUMPRA-SE. Juína/MT, 19 de 

dezembro de 2017 VAGNER DUPIM DIAS Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251604 Nr: 3880-91.2017.811.0011

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVP, LMCP, MSAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

VISTA à parte requerente para se manifestar no que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 15 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 180421 Nr: 1071-70.2013.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiper JN - Materiais para Construção Ltda, Claiton Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 88, de modo que SUSPENDO o presente feito pelo 

prazo de 06 (seis) meses.

Com o transcurso do prazo da suspensão, INTIME-SE a requerente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente a requerente 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 14 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 74352 Nr: 1146-51.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Lima Santana, Aurino Ribeiro de Santana, Maria 

Nobre de Lima Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 
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excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 118365 Nr: 3710-66.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSP, BSP, JPSP, CS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599, Sérgio Antonio Rosa - OAB:4.153

 Vistos.

Ante teor da certidão de fls. 73, abra-se vista do feito à exequente para 

manifestar o que é de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 14 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 242424 Nr: 4095-04.2016.811.0011

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCD, SCDP, ANDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleber Rodrigues Neto - 

OAB:20.730

 Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

Após, VISTAS ao MPE.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252842 Nr: 4577-15.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSP, MdSPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 19, de modo que DETERMINO nova tentativa de 

citação do executado em 15 (quinze) dias, no endereço constante nos 

autos.

 Com o cumprimento, INTIME-SE o requerente para pugnar o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, CONCLUSOS.

EXPEÇA-SE o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 14 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 97475 Nr: 161-48.2010.811.0011

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963, Wagner Peruchi de Matos - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO petitório de fls.41, de modo que se proceda com o 

desarquivamento do feito.

DETERMINO que OFICIE-SE a Secretaria de Administração (SAD) para que 

realizem o desconto do valor dos alimentos fixados Luiz Antonio de Souza 

Costa, matricula 45116, depositando-se o numerário informado nas folhas 

encimadas.

Com a resposta do ofício, INTIME-SE a autora para pugnar o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 05 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140087 Nr: 3106-71.2011.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alair Miguel dos Santos, Juraci Ferreira dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvay Comércio e Representações Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADAS à(s) parte(s) requerente e requerida, para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais 

no importe de R$ 505,56 (quinhentos e cinco reais e cinquenta e seis 

centavos), a que foi(ram) condenada(s) nos termos da r. Sentença de 

folhas 180 e r. decisão de 185. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 378,06 (trezentos e setenta e oito reais e seis centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e 

cinquenta centavos), para fins de guia de taxa. Inclusive, por se tratar de 

custas "pro rata", cada parte emitirá uma guia no valor de R$ 189,03 

(cento e oitenta e nove reais e três centavos) referente ao valor das 

custas e R$ 63,75 (sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

referente ao valor da taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 
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www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sitema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protolizar a guia (paga) e o 

comprovante de pagamento no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de 

Mirassol D´Oeste/MT aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224021 Nr: 4327-84.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiano de Paiva Mazali

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tapajos Lar Center Ind. E Com. De Artigos de 

Vidraçaria e Marmoraria Ltda-ME, Flavio de Paiva Mazali, Ana Paiva Mazali, 

José Alécio Mazali, Alaide Aparecida de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) requerida(s), para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 745,29 (setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove 

centavos), a que foi(ram) condenada(s) nos termos da r. Sentença de 

folhas 50/51-verso. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

378,17 (trezentos e setenta e oito reais e dezessete centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 367,12 (trezentos e sessenta e sete 

reais e doze centavos), para fins de guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sitema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protolizar a guia (paga) e o 

comprovante de pagamento no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de 

Mirassol D´Oeste/MT aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 239755 Nr: 2722-35.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Nunes Gutierrez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 244516 Nr: 304-90.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques e Caetano Ltda, Domingos Aparecido 

Marques, Onofre de Souza Coelho-EPP, Onofre de Souza Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LUIS FERNANDES 

BEATO - OAB:3057

 Intimar o advogado da parte requerida para audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 06/03/2018 às 17h00min, sendo que o rol 

de testemunhas deverá ser apresentado no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 245182 Nr: 634-87.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Amil de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252123 Nr: 4148-48.2017.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Roberto da Silva Moraies dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jose Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 
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exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253839 Nr: 5134-02.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Clementino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Juarez Romero Zaim - 

OAB:4.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fls. 24 acerca da intempestividade dos 

embargos à execução de fls. 05/14, NEGO SEGUIMENTO, eis que ausente 

um dos pressupostos de admissibilidade, nos termos do art. 223 do CPC.

 INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 12 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 166699 Nr: 3093-38.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Assunção Beltramini - 

OAB:12472, Fabiano Giampietro Morales - OAB:11207-B, Liliane 

Assunção Beltramini - OAB:21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença, de modo que se INTIME a Fazenda Pública, na 

pessoa do seu representante judicial, para que apresente impugnação no 

prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos.

II - FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma 

do artigo 85, § 2º, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art.23, Lei 8.906/94.

III – Se não apresentada impugnação ou caso concorde com o cálculo 

apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, 

EXPEÇA-SE o respectivo precatório, observando-se o disposto no 

art.100,CF/88, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região. Em se tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao 

pagamento no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente (art.535, § 3o ,NCPC).

IV – Se apresentada impugnação, nos termos do art.535, NCPC, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade, fazendo-me os autos CONCLUSOS.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 218158 Nr: 3327-49.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdLSdS, WCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG-SdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

DEFIRO o pleito do Parquet de fls. 147/147-vº, de modo que INTIME-SE os 

requerentes na pessoa da DPE, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

esclareça acerca da satisfação da obrigação a se compareça aquela 

instituição.

APÓS, dê-se vistas ao MPE para as devidas deliberações.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 30 de novembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 233942 Nr: 4170-77.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alexandre Vasconcelos, Wirlene Rossin Silva 

Vaconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo Cornacini, Valmira de Brito Cornacini, 

Helio Cornacini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390, CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - OAB:9036

 Vistos.

DEFIRO o pleito de fls. 54, de modo que SE EXPEÇA Carta Precatória para 

a Comarca de Porto Esperidião, para efetivação da citação dos 

requeridos, no endereço informado nas folhas encimadas.

Com o aporte aos autos, INTIME-SE a parte autora para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 05 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 244872 Nr: 478-02.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Schiavo da Silva Benites, Aguinaldo de Souza 

Benites

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Governo do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para tanto, DEFIRO a produção de prova testemunhal.DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 06/03/2018, às 16h30min, sendo que 
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o rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo comum de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão. Caberá aos patronos das partes a 

intimação das testemunhas para que compareçam à solenidade 

designada, nos termos do art. 455 do CPC, sob pena de desistência na 

oitiva (§3º).Sobre a distribuição do ônus da prova (art. 357, III, CPC) tenho 

que caberá a cada uma das partes comprovarem suas alegações;Por fim, 

registro que a questão de direito gira em torno da transmissão da 

propriedade do bem desde o comprador primário até a pessoa dos 

requerentes. Não havendo mais qualquer prova a ser produzida, conforme 

manifestação das partes, DECLARO SANEADO o presente feito, bem 

como DECLARO PRECLUSA a produção de outros tipos de 

provas.INTIMEM-SE, consignando as advertências legais.Após, 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.Mirassol D´Oeste/MT, 30 de novembro de 

2017.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 245282 Nr: 699-82.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a divergência de informações e pedidos entre as petições 

de fls. 23 e 25, a fim de evitar prejuízo às partes ou diligências 

desnecessárias deste juízo, em homenagem ao princípio da economia 

processual, determino o retorno dos autos à Defensoria Pública para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça qual requerimento deverá ser 

apreciado por este juiz.

CUMPRA-SE.

 Mirassol D’Oeste-MT, 30 de novembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249572 Nr: 2862-35.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRFdC, LCRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a divergência de informações e pedidos na inicial, itens B, C 

e D, a fim de evitar prejuízo às partes ou diligências desnecessárias deste 

juízo, em homenagem ao princípio da economia processual, determino o 

retorno dos autos à Defensoria Pública para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, esclareça qual a ordem cronológica que deverá ser apreciado por 

este juiz.

CUMPRA-SE.

 Mirassol D’Oeste-MT, 30 de novembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249837 Nr: 2965-42.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. Pires e Cia Ltda-ME, Cremilda Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente deferido a gratuidade de justiça, DEIXO de receber a inicial 

por constatar o não preenchimento dos requisitos. Explico.

Compulsando detidamente os autos verifico que a parte requerente alega 

que a requerida está efetuando cobrança de juros e outros encargos ditos 

abusivos, contudo, ao apresentar os valores que entende de direito não 

trouxe memorial de cálculo explicativo dos valores que entende devido, 

conforme determinado.

Desta feita, DETERMINO a intimação da parte autora para que apresente 

nos autos memória de cálculo em tabela explicativa com o valor que 

entende devido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

feito por inépcia.

 Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 Mirassol D’Oeste-MT, 11 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250177 Nr: 3124-82.2017.811.0011

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovina Lazzaretti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pleito de fls.52, de modo que INTIME-SE a autora para 

comparecer a Defensoria Pública, afim de juntar nos autos a nota fiscal da 

cirurgia realizada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução dos 

valores.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 07 de dezembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250334 Nr: 3199-24.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorvina Delfina Vicente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252548 Nr: 4355-47.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 254822 Nr: 5527-24.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. M. Pains Martins - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Cuverlândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)INTIME-SE a parte autora, via seu patrono, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas judiciais ou junte aos 

autos elementos aptos a aferir a hipossuficiência alegada. Após, 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D´Oeste/MT, 30 

de novembro de 2017.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255021 Nr: 5605-18.2017.811.0011

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosenilda Sousa Delmondes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - Telexfree

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda de Andrade Rodrigues 

- OAB:17.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos a última declaração de imposto de renda do 

requerente, a qual se trata de documentação hábil e atual que possibilita a 

comprovação da alegada impossibilidade de suportar as custas/despesas 

processuais em prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos 

do §2º do art. 99 do NCPC.Após, decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS.CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 12 de dezembro de 2017.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255084 Nr: 5628-61.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - Telexfree

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda de Andrade Rodrigues 

- OAB:17.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos a última declaração de imposto de renda do 

requerente, a qual se trata de documentação hábil e atual que possibilita a 

comprovação da alegada impossibilidade de suportar as custas/despesas 

processuais em prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos 

do §2º do art. 99 do NCPC.Após, decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS.CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2017.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255300 Nr: 5715-17.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cacilda de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “Ação de Aposentaria Rural por Idade” proposta por Cacilda 

de Arruda contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 13/70.

De pronto, em que pese à nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em 

razão da manifestação da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso 

no ofício circular 003/GPG/PGE/2016, evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil.

RECEBO a inicial, eis que em consonância com os ditames legais e DEFIRO 

o pedido de justiça gratuita, revogando a qualquer tempo.

CITE-SE para apresentar resposta no prazo legal, com as advertências de 

praxe.

POSTERGO a designação da solenidade para após a formação do 

contraditório.

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste - MT, 14 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255316 Nr: 5728-16.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antonio Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - Telexfree

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda de Andrade Rodrigues 

- OAB:17.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos a última declaração de imposto de renda do 

requerente, a qual se trata de documentação hábil e atual que possibilita a 

comprovação da alegada impossibilidade de suportar as custas/despesas 

processuais em prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos 

do §2º do art. 99 do NCPC.Após, decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS.CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 12 de dezembro de 2017.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255327 Nr: 5735-08.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rildo Izaias Dadalto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Ante o exposto, presentes, em primeiro exame, os requisitos do artigo 

497 do CPC, CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA pleiteada, pelo que 

DETERMINO ao INSS que estabeleça o beneficio de auxílio-doença à parte 

autora, até ulterior decisão desse juízo.NOMEIO perito a Dra. Dra. Aline 

Bitencourt de Almeida, CREFITO/SP Nº. 30377-LTF, Rua Benedito Cesario 

da Cruz, Nº. 45, Bairro Jardim Planalto, Mirassol D’Oeste-MT, CEP: 

78.280-000, e-mail aline_bittencourt87@hotmail.com, que servirá 

independentemente de compromisso, razão por que FIXO os honorários 

em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser 

agendada pela Secretaria de Vara.Após, INTIMEM-SE a parte acerca da 

perícia agendada, quando poderão, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se 

ainda não indicados.ENCAMINHEM-SE os quesitos.Apresentado o 

resultado da perícia, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifestar nos autos.Após a realização da perícia, nada requerido 

pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção 

Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), 

conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. OFICIE-SE à APS 

de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15(quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. CITE-SE 

a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos termos da 

inicial, oportunidade em que manifestará sobre o laudo médico.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Mirassol D’Oeste/MT, 14 de 

dezembro de 2017.Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 78 Nr: 665-11.1997.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frigorifico Mirassol D'Oeste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ELIAS NEHME - 

OAB:4642, Willian Jose de Araujo - OAB:3928

 Vistos.

DEFIRO a juntada da procuração de patrono nos autos às fls. 86/87, 

devendo ser substituído o nome do atual procurador concernente à capa 

dos autos e ao sistema Apolo, qual deverá constar os patronos DR. 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, OAB/MT 14.258A e DR. JOSÉ ARNALDO 

JANSSEN NOGUEIRA, OAB/MT 19.081A.

No mais, INTIME-SE a parte exequente para pugnar o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, com o olhar volvido a presente 

substituição.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo.

Caso contrário, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 12 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 485 Nr: 191-40.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Amir Arantes Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

/ 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404

 Vistos.

DEFIRO o pleito de juntada de substabelecimento de fls. 353. Retifique-se a 

capa dos autos e proceda às alterações necessárias no sistema Apolo o 

nome do patrono do executado.

Ademais, INTIME-SE a exequente, via seus patronos, para dar regular 

impulsionamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

Em caso de inércia, INTIME-SE pessoalmente a exequente para requerer o 

que é de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Após, CONCLUSO.

CUMPRA-SE.

 Mirassol D’Oeste-MT, 12 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 8013 Nr: 428-35.2001.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Feltrin - ME, Antonio Feltrin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- Procuradora do Estado - OAB:000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vista dos autos à exequente para manifestar acerca da ocorrência 

da prescrição do crédito tributário, objeto dos presentes autos, no prazo 

de 10 (dez) dias, conforme exigência do art. 487, parágrafo único, do 

CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Mirassol D’Oeste-MT, 04 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 13213 Nr: 785-44.2003.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidde 

Industial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Balduino da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELMA ADRIANA SILVA - 

OAB:6049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 89, de modo que PROMOVA-SE a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, compareça 

a DPE, para prosseguimento do feito.

Transcorrido o prazo in albis, a Defensoria Pública para pugnar oque 

entender de direito.

Em seguida, AO MPE para parecer.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 06 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 15046 Nr: 3-28.1989.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terraplanagem Dovidio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 Vistos.

Dê-se vista dos autos à exequente para manifestar acerca da ocorrência 

da prescrição do crédito tributário, objeto dos presentes autos, no prazo 

de 10 (dez) dias, conforme exigência do art. 487, parágrafo único, do 
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CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Mirassol D’Oeste-MT, 04 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 115882 Nr: 3796-37.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Cuverlândia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Columbia Construtora e Comarcio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390, Julio Cezar Massam Nichols - OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vista dos autos à exequente para manifestar acerca da ocorrência 

da prescrição do crédito tributário, objeto dos presentes autos, no prazo 

de 10 (dez) dias, conforme exigência do art. 487, parágrafo único, do 

CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Mirassol D’Oeste-MT, 04 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 143167 Nr: 3401-11.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arantes Junior & Arantes Ltda, Antonio 

Arantes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11-546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente pessoalmente para dar regular 

prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste-MT, 07 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 154797 Nr: 1607-18.2012.811.0011

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o teor da petição de fls. 54, tem-se que é dever da parte 

prestar as informações necessárias para que seja possível dar regular 

impulsionamento ao feito.

Desta feita, INTIME-SE a parte autora para informar nos autos endereço 

atualizado do executado, bem como os dados requisitados às fls. 55, a fim 

de que seja possível efetivar as diligências requisitadas.

Após, em sendo apresentado novo endereço cite-se o requerido para 

efetuar o pagamento do débito exequendo e informado os dados 

requisitados pela CDL às fls. 55 oficie-se referida instituição para que 

proceda ao cumprimento da decisão de fls. 41/42-verso.

Caso contrário, faça-me CONCLUSO.

 CUMPRA-SE.

 Mirassol D’Oeste-MT, 11 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 157324 Nr: 1292-87.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Angelo Leso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilaços Implementos Rodoviários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Luiz Franco - 

OAB:23.145 - PR, Mario Nielsen Junior - OAB:40734

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte exequente, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 

1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 165330 Nr: 2712-30.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oswaldo Henrique Pinto Bidel, Raires Sousa 

Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 162, motivo pelo qual DETERMINO as seguintes 

providências:

I-) Se proceda com a consulta nos sistemas à disposição deste juízo, 

requisitando o endereço da parte requerida e se diverso dos constantes 

nos autos, proceda com a citação nos termos da r decisão de fls. 44/45

II-) Se o mesmo endereço constante dos autos, INTIME-SE a exequente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

III-) Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da consulta.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 30 de outubro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
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 Cod. Proc.: 171224 Nr: 4066-90.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liderci Maria Martins Gaeta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ovelar - OAB:6270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 173469 Nr: 4550-08.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Vale do Jauru - Cooperativa de 

Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 174, de modo que SUSPENDO o presente feito 

pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Com o transcurso do prazo da suspensão, INTIME-SE a exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente a exequente para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 04 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 177599 Nr: 575-41.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCB-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Toste Cardoso - 

OAB:, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 287 e, consequentemente, DETERMINO a expedição 

do mandado de penhora, depósito e avaliação do bem ora indicado, 

conforme pugnado e disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do CPC.

Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como 

para fins do art. 847 do mesmo Códex.

Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização.

 Deixo consignado que passarei a analise quanto ao pedido de expedição 

de ofício à Receita Federal caso o bem penhorado não seja suficiente à 

quitação da dívida ou as diligências restem infrutíferas, de modo que após, 

deverá a exequente ser INTIMADA para pugnar o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’ Oeste/MT, 11 de dezembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 181501 Nr: 1240-57.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMMdS, Vera Lucia Marques da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Luana Silva Lima - OAB:16.050, Regina Célia Sabioni 

Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 204256 Nr: 864-37.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG, JBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdMD-M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enaile Laura Nunes da Silva - 

Promotora de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 131, de modo que DETERMINO nova tentativa de 

citação do executado em 15 (quinze) dias, pugna-se pela permanência 

dos autos em cartório até ulterior pedido de novo bloqueio de valores.

 Com o cumprimento, INTIME-SE o requerente para pugnar o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, CONCLUSOS.

EXPEÇA-SE o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 14 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 206250 Nr: 1228-09.2014.811.0011

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pleito de fl. 158, posto que anteriormente já fora deferido à fl. 

151/152, não tendo logrado êxito em seu resultado, assim, DETERMINO a 

intimação do exequente para que se utilizando de meios cabíveis diligencie 

outros modos de localizar tais bens passiveis de penhora, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE a exequente para impulsionar o 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

No mais DETERMINO que as publicações e intimações processuais de 
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interesse da parte requerida, constem o nome da Dr. André Assis Rosa, 

OAB/MT 19.077-A, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, §2º, 

CPC.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 06 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 212056 Nr: 2411-15.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idea Planejamento e Tecnogia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos verifico que o presente feito 

encontra-se sem impulsionamento apto ao prosseguimento conforme 

certidão de fl. 35, por desídia exclusiva do procurador municipal, o qual 

restringe seus pleitos ao requerimento de citação por edital, não tendo 

sequer ainda pleiteado pela busca de endereços da parte executada.

Desta feita, deve o douto procurador municipal se atentar, a fim de dar 

prosseguimento no feito evitando que o crédito seja fulminado pela 

prescrição, o que trará imensos prejuízos aos cofres municipais.

Assim, VISTA à exequente para que efetue requerimento adequado ao 

regular impulsionamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de ser determinado o envio de cópias ao Ministério Público Estadual para 

que a desídia do procurador seja apurada se constitui eventual prática de 

improbidade.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 04 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 213405 Nr: 2622-51.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Umimed Vale do Jauru - Cooperativa de 

Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 Vistos.

Ante o teor do petitório de fls. 210, abra-se VISTA do feito à exequente 

para manifestar o que é de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Se inerte, INTIME-SE pessoalmente para em 05 (cinco) dias, impulsionar o 

feito, sob pena de extinção anômala.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 18 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 213525 Nr: 2613-89.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPdSB, MdSO, MdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 93, de modo que PROMOVA-SE a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, compareça 

a DPE, para prosseguimento do feito.

Transcorrido o prazo in albis, à Defensoria Pública para pugnar oque 

entender de direito.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 14 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 229369 Nr: 1472-98.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doricim Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Fabiano Giampietro Morales - OAB:11207-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 232002 Nr: 2979-94.2015.811.0011

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCdS, ELFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ricci Garcia - 

OAB:15078

 Vistos.

Considerando o certificado às fls. 82, INTIME-SE via editalícia a parte 

executada acerca da sentença proferida.

Ademais, CUMPRA-SE todas as determinações proferidas na sentença.

Após, ARQUIVE-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
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 Cod. Proc.: 234350 Nr: 4436-64.2015.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACFeIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante teor da certidão de fls. 57, DÊ-SE vistas dos autos à requerente, 

para pugnar o que é de direito.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 Mirassol D’Oeste-MT, 07 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 236281 Nr: 879-35.2016.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMdC, DdSC, LESC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI - OAB:

 Vistos.

Em que pese os autos terem vindo conclusos à prolação de sentença, 

compulsando-os detidamente verifico que o laudo de fls.63/68 fora 

carreado e a parte autora não foi instada a se manifestar. Assim, INTIME-A 

para que em 10 (dez)dias se manifeste, sendo o silêncio interpretado 

como concordância.

Após, CONCLUSOS com urgência por deter o feito prioridade na 

tramitação.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237134 Nr: 1329-75.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdS, MCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para audiência de INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO designada para o dia 06/03/2018 às 13:00 horas, sendo 

que o rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 243310 Nr: 4601-77.2016.811.0011

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 78, de modo que PROMOVA-SE a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, compareça 

a DPE, para prosseguimento do feito.

Transcorrido o prazo in albis, à Defensoria Pública para pugnar oque 

entender de direito.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 244516 Nr: 304-90.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques e Caetano Ltda, Domingos Aparecido 

Marques, Onofre de Souza Coelho-EPP, Onofre de Souza Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON LUIS FERNANDES 

BEATO - OAB:3057

 Vistos.

Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em 

face de MARQUES & CAETANO LTDA, DOMINGOS APARECIDO 

MARQUES, ONOFRE DE SOUZA COELHO – EPP E ONOFRE DE SOUZA 

COELHO.

Aduz na exordial que os requeridos estariam lançando resíduos líquidos 

com mau cheiro e cor avermelhada no córrego próximo aos 

empreendimentos, o que teria causado danos ambientais em referido leito.

A requerida Marques & Caetano, em contestação (fls. 279/289), alega, em 

síntese, que não foi a causadora do dano ambiental narrado, visto que 

possui sete lagoas de tratamento de resíduos e estes são devidamente 

tratados antes de ser lançado ao solo para fertilização.

Já a empresa Onofre de Souza Coelho – EPP, apresentou contestação às 

fls. 334/353, ao argumento de que possui licença ambiental e realiza 

pericia trimestral com análise das águas do córrego Caeté, o que afasta a 

hipótese de degradação e ainda que inexiste prova capaz de ensejar a 

condenação da ré.

Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, o MP pugnou pela oitiva das testemunhas arroladas na exordial 

(fls. 702//702-verso), a requerida Marques & Caetano (fls. 705/706) 

requereu produção de prova testemunhal e pericial e Onofre de Souza 

Coelho (fls. 708) igualmente pugnou pela oitiva de testemunhas e 

realização de perícia ambiental.

É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que não há quaisquer questões prévias a serem apreciadas 

ou irregularidades a serem expurgadas, DOU POR SANEADO O 

PROCESSO, passando à organização de sua instrução.

As partes requerida pugnaram pela produção de prova pericial, todavia, 

atento aos autos tenho que referido meio de prova não trará resultados 

úteis ao deslinde dos fatos narrados nos autos, notadamente em razão do 

lapso temporal decorrido desde o ocorrido até a presente data.

 Como é sabido, o meio ambiente possui capacidade de se regenerar e a 

realização de perícia técnica após longo decurso de tempo não trará 

informações necessárias. Assim, rejeito a prova pericial.

As partes pugnaram também pela produção de prova testemunhal. 

Considerando os argumentos tecidos, entendo necessária a instrução do 

feito e produção de prova testemunhal.

A par disso, consoante o disposto no artigo 357, II, do Código de Processo 

Civil, FIXO os seguintes pontos que dependem de prova: 1) se houve 

lançamento de resíduos efetuado pelas requeridas; 2) se os dejetos 

oriundos das atividades exercidas por ambas as requeridas eram 

tratados; 3) se os resíduos eram lançados ao córrego Caeté; 4) se o dano 

causado já cessou.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06/03/2018 às 

17h00min, sendo que o rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

Ademais, DEPREQUE-SE a oitiva das testemunhas que residirem em outra 

comarca, com as intimações e advertências de praxe. Fixo prazo de 30 

(trinta) dias para cumprimento da missiva.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Mirassol D’Oeste-MT, 30 de novembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
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 Cod. Proc.: 245273 Nr: 690-23.2017.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdSeS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SG, MdSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Desta forma, com fundamento no Princípio da Economia Processual e 

Instrumentalidade das Formas observando a inteligência do art. 313, §§ 1º 

e 2º, inc. I do CPC SUSPENDO os autos pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias.INTIME-SE a autora para que conforme art. 313, § 2º, inc. I do CPC, 

promova com a citação dos herdeiros do de cujus, de quem for o 

sucessor.Transcorrendo o prazo In albis, INTIME-SE a requerente 

pessoalmente para que no prazo de 05 (cinco) dias dê regular 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem resolução de 

mérito.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 07 de 

dezembro de 2017. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 245352 Nr: 739-64.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdJC, AGdJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Ante o exposto, nos termos do § 3º do art. 528 do Código de 

Processo Civil, bem como do inciso LXVII do art. 5º da Constituição Federal 

e da Súmula 309 do STJ, DECRETO a prisão civil de Jaime Soares Pereira 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias ou até que efetue o pagamento do valor 

devido.Caso aporte aos autos o pagamento, À AUTORA para se 

manifestar, e em seguida ao MPE pare parecer.Após, 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.EXPEÇA-SE mandado de prisão.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 18 de dezembro de 2017.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250470 Nr: 3254-72.2017.811.0011

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJMdS, PGMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante o teor da certidão de fls. 25, DETERMINO que SE INTIME a autora 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, AO MPE para parecer.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de novembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250817 Nr: 3436-58.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18.387/0

 Vistos.

Ante teor da decisão de fls. 65/66, DÊ-SE vistas dos autos à requerente, 

para pugnar o que é de direito.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 Mirassol D’Oeste-MT, 07 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 254658 Nr: 5461-44.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGCdS, Adeezia Querelen Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fls.21 quanto aos recibos de pagamentos 

juntados pelo requerido (fls. 22/23), INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar-se no que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, dê-se vistas ao representante do MPE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste-MT, 12 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255342 Nr: 5745-52.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Fernandes da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - Telexfree, Carlos 

Nataliel Wanzeller, Carlos Roberto Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Desta feita, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos a última declaração de imposto de renda do 

requerente, a qual se trata de documentação hábil e atual que possibilita a 

comprovação da alegada impossibilidade de suportar as custas/despesas 

processuais em prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos 

do §2º do art. 99 do NCPC.Após, decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS.CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 11 de dezembro de 2017.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 30529 Nr: 1301-88.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Considerando os pedidos de fls. 101, DETERMINO a remessa dos autos ao 

Contador Judicial deste r. Juízo para que se proceda com a realização de 

cálculos judiciais, a fim de apurar o cálculo exato do débito.

Após a juntada dos cálculos devidamente atualizados, PROCEDA com a 

avaliação para penhora dos veículos nesta comarca fornecidos em 

extrato de fls. 92/100 pelo DETRAN/MT.

Efetivada a atualização e a avaliação, INTIME-SE a requerente para que se 

manifestem acerca do laudo, no prazo de 15 (quinze) dias.
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Ciência ao MPE

Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 12 de dezembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255518 Nr: 5808-77.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Joviano Peloni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. 

POSTERGO a designação da solenidade para após a formação do 

contraditório.Com efeito, a designação precoce da audiência de instrução 

e julgamento justifica-se na efetividade do processo, economizando-se 

atos processuais, sendo certo que nenhum prejuízo redundará para a 

Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo de resposta, ao 

passo que eventual questão prévia será prontamente analisada quando da 

audiência.Ademais, NOMEIO perito o Dra. Aline Bitencourt de Almeida, 

CREFITO/SP Nº. 30377-LTF, Rua Benedito Cesario da Cruz, Nº. 45, Bairro 

Jardim Planalto, Mirassol D’Oeste-MT, CEP: 78.280-000, e-mail 

aline_bittencourt87@hotmail.com, que servirá independentemente de 

compromisso, razão por que FIXO os honorários em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara.Após, INTIMEM-SE a parte acerca da perícia agendada, 

quando poderão, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e 

assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não 

indicados.ENCAMINHEM-SE os quesitos.Apresentado o resultado da 

perícia, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar nos autos.Após a realização da perícia, nada requerido pelas 

partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção 

Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), 

conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. OFICIE-SE à APS 

de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15(quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. CITE-SE 

a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos termos da 

inicial, oportunidade em que manifestará sobre o laudo médico.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Mirassol D’Oeste/MT, 14 de dezembro de 2017.Henriqueta 

Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 226531 Nr: 5122-90.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Queiroz Fomento Mercantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Caetano Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Moreschi - 

OAB:11.686

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - 

OAB:2.935-A, JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - OAB:

 Vistos.

VISTA à parte requerente para se manifestar acerca do pleito de fls. 

93/96-verso, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, ao administrador judicial para emissão de parecer em igual prazo.

Somente então, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 158859 Nr: 1616-77.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 Vistos.

Ante o teor da petição de fls.211/212, INTIME-SE o exequente para que 

promova a regularização processual, no prazo legal, sob pena de extinção 

anômala do feito. No mesmo ato deverá pugnar o que de direito ao regular 

prosseguimento do feito, observando as informações constantes às 

fls.208/209.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 171167 Nr: 4053-91.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdCOMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTJ, MTJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Martins Mello - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 77, razão pela qual SE PROMOVA consulta junto 

ao RENAJUD. Se frutífera a localização de veículos em nome da empresa 

executada, PROMOVA-SE a penhora, depósito e avaliação do veículo, 

conforme pugnado e disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do CPC.

Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como 

para fins do art. 847 do mesmo códex.

Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização.

Não apresentada à manifestação do executado, voltem-me os autos 

conclusos para efetivação da restrição via RENAJUD.

Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, à apreciação do pedido de consulta no sistema INFOJUD.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 01 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 214095 Nr: 2741-12.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdMdMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls.34, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 2.150,56 (dois mil cento e cinquenta reais e 

cinquenta e seis centavos), observando CPF/CNPJ n° 698.902.501-87, 

JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 
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depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252188 Nr: 4180-53.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGPdS, ARPdS, KNP, LCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina M. Dias - OAB:6667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a inicial e DEFIRO as beneses da justiça gratuita.

No mais, tendo em vista que o requerido se encontra em lugar incerto e 

não sabido SE PROCEDA à busca nos sistemas à disposição deste Juízo. 

Sendo está pesquisa frutifera, PROMOVA-SE a citação nos moldes do art. 

212, §2º, do CPC.

Restando as pesquisas infrutosas, DETERMINO a expedição de ofício às 

empresas de telefonia, para informarem endereço da requerida.

Não sendo possivel a localização do endereço da parte 

requerida,PROCEDA-SE a citação por edital, no prazo legal, para 

responder á lide se assim o quiser, com as advertencias de praxe. Se 

inerte desde já nomeio o Dr. Wesley Ferreira 21.095/O.

Após, DIGA à autora em 10 (dez) dias.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255098 Nr: 5636-38.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoela Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 50,00 (cincquenta reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

citação e demais atos, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 21409 Nr: 1535-75.2005.811.0011

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Borralho - OAB:3.607, 

Gerson Valerio Pouso - OAB:3.892, Waldemar Pinheiro dos Santos 

- OAB:7718-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celia Regina de Mattos 

Prado - OAB:8961

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 170/171, considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado, por meio do sistema 

BACENJUD aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE pessoalmente o exequente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, considerando 

que não será possível outra tentativa de pesquisa pelo sistema, pois esta 

já é a terceira tentativa, e outra vez já fora pesquisado pelo sistema 

Renajud, tornando a mesma infrutifera, sob pena de extinção.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste-MT, 29 de novembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 103012 Nr: 930-56.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMA-F, SMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador -Geral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.DEFIRO o pedido de fls.32, considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) 

EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 3.325,80 (três mil, trezentos e vinte e cinco 

reais e ointenta centavos), observando a empresa executada SIMON 

MACUCHAPI APAZA – FI, CNPJ n° 73.550.717/0001-80, e de seu titular 

SIMON MACUCHAPI APAZA, CPF n° 764.378.501-59, JUNTANDO-SE aos 

autos cópia da operação.(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como 

TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, 

devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, após, INTIME-SE 

a parte executada acerca da penhora online, para os fins do § 2º do artigo 

854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º do referido 

artigo.(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier 

aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização. (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se 

à determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.(V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sendo incabível novo pedido de reiteração da 

ordem de penhora on line, quando o pleito é embasado tão somente em 

tentativa de penhora anterior, por não ter sido localizado saldo positivo da 
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parte executada, por ir de encontro ao princípio da razoabilidade o pedido 

de envio de ordem ao Banco Central para que se proceda a tentativas de 

penhora on line com diferença de pouco meses, até que o valor seja 

encontrado. Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da 

restrição, nos termos(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 207250 Nr: 1418-69.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdMdMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO em parte o pedido de fls.43, e, considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 4.340,66 (quatro mil, trezentos e quarenta 

reais e secenta e seis centavos), observando o CPF/CNPJ n. 

111.891-771-53, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 01 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 211823 Nr: 2342-80.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCL-E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Filipe Probst Werner - 

OAB:29.532, Veridiana Toczeki Santos - OAB:31478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 155/158, razão pela qual SE PROMOVA consulta 

junto ao RENAJUD. Se frutífera a localização de veículos em nome do 

executado, PROMOVA-SE a penhora, depósito e avaliação do veículo, 

conforme pugnado e disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do CPC.

Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como 

para fins do art. 847 do mesmo códex.

Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização.

Não apresentada à manifestação do executado, voltem-me os autos 

conclusos para efetivação da restrição via RENAJUD.

Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 232756 Nr: 3457-05.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:000.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls.38, e, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 9.928,52 (nove mil, novecentos e vinte e oito 

reais e cinquenta e dois centavos), observando o CPF/CNPJ n. 

865.291.709-44, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 05 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237514 Nr: 1533-22.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG-SdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 57, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado, por meio do sistema 

BACENJUD aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.
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(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos à impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada à manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE pessoalmente o exequente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste-MT, 30 de novembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 238338 Nr: 1944-65.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdM-SS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdC, ERRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA SILVEIRA 

DAMACENO - OAB:15654, André Assis Rosa - OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 60, motivo pelo qual DETERMINO as seguintes 

providências:

I-) PROCEDA-SE à consulta via sistema BACENJUD, e informe o endereço 

atualizado dos executados.

II-) Aportando aos autos as informações ora deferidas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

III-) Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da consulta.

Após, à apreciação do pedido de consulta no sistema INFOJUD.

Ademais, SE REGISTRE que todas as intimações deverão ser feitas ao 

advogado ora informado às fls. 60.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 04 de novembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255084 Nr: 5628-61.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - Telexfree

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda de Andrade Rodrigues 

- OAB:17.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O(a)advogado(a) da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos a última declaração de imposto de renda do 

requerente, a qual se trata de documentação hábil e atual que possibilita a 

comprovação da alegada impossibilidade de suportar as custas/despesas 

processuais em prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos 

do §2º do art. 99 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 541 Nr: 58-95.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMDA, ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls.256/258, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 21.442,18 (vinte e um mil quatrocentos e 

quarenta e dois e dezoito centavos), observando (GILMAR MONTEIRO DE 

ARAUJO) CPF/CNPJ n°615.257.239-87 e (ANTONIO CANDIDO DE SÁ) 

CPF/CNPJ n° 007.635.941-72, JUNTANDO-SE aos autos cópia da 

operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 17 de novembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 7146 Nr: 2189-38.2000.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NdS, MBdSA-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY FERREIRA NEVES 

SODRÉ - OAB:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 635, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado, por meio do sistema 

BACENJUD aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, SE PROMOVA consulta junto ao RENAJUD. 

Se frutífera a localização de veículos em nome da executada, 

PROMOVA-SE a penhora, depósito e avaliação do veículo, conforme 

pugnado e disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do CPC.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

Por fim, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

Ciência ao MPE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 16 de outubro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
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 Cod. Proc.: 8110 Nr: 27-46.1995.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAP-CP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- Procuradora do Estado - OAB:000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls.186, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 528.069,05 (quinhentos e vinte oito mil, 

secenta e nove reais e cinco centavos), observando CPF/CNPJ n° 

672.809.191-20, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 22 de novembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 26368 Nr: 592-87.2007.811.0011

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRRCL-M, AMdSJ, SFdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 101/102, e, considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 150.030,10 (cento e cinquenta mil, trinta 

reais e dez centavos), observando o Pro Rural Produtos Agropecuarios 

LTDA- ME CNPJ n° 60.746.948/0001-12, Amado Máximo da Silva Junior 

CPF n°086.440.448-42 e Sueli Feotrim dos Santos Silva CPF n° 

980.818.961-04 , JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 05 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 26874 Nr: 820-62.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LePML, SMdS, SFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - OAB:00000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls.165, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 63.820,07 (sessenta e três mil, oitocentos e 

vinte reais e sete centamos), observando CPF/CNPJ n° 

04.892.644/0001-92, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 33988 Nr: 4482-97.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMdMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833, Jurandir de Souza Freire - OAB:6636-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls.48, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 2.572,55 (dois mil quinhentos e setenta e 

dois reais e cinquenta e cinco centavos), observando CPF/CNPJ n° 

477.211.038-00, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 611 de 1071



depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 103070 Nr: 915-87.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBM, RB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador -Geral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 83/83-vº, considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado, por meio do sistema 

BACENJUD aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE pessoalmente o exequente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, considerando 

que não será possível outra tentativa de pesquisa pelo sistema, pois esta 

já é a terceira tentativa, e outra vez já fora pesquisado pelo sistema 

Renajud, tornando a mesma infrutifera, sob pena de extinção.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 115643 Nr: 2921-67.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPdMdMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls.48, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 3.038,90 (três mil, trinta e oito reais e vinte e 

nove centavos), observando o CPF n. 177.886.761-87, JUNTANDO-SE aos 

autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 150201 Nr: 541-03.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Roda Viva Ltda, José Ribeiro 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 Vistos.

Ante o teor da petição de fls.123/124, INTIME-SE o exequente para que 

promova a regularização processual, no prazo legal, sob pena de extinção 

anômala do feito.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 186768 Nr: 2173-30.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSB, YGSSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 56/56-vº, considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado, por meio do sistema 

BACENJUD aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, SE PROMOVA consulta junto ao RENAJUD. 

Se frutífera a localização de veículos em nome da executada, 

PROMOVA-SE a penhora, depósito e avaliação do veículo, conforme 

pugnado e disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do CPC.

(III) Caso a consulta via Renajud reste infrutífera, OFICIE-SE ao Cartório de 

Notas desse Município, requisitando informações acerca do registro de 

bens passíveis de Penhora em nome de Paulo Geovane Bronze dos 

Santos, qualificado nos autos.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

Por fim, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 
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prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

Ciência ao MPE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 200639 Nr: 257-24.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdS&CL-M, AMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls.96/97, e, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 138.776,98 (cento e trinta e oito mil, 

setecentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos), observando 

o CNPJ n. 11.645.317/0001-00, CPF n. 631.133.681-20, JUNTANDO-SE aos 

autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 05 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 202275 Nr: 394-06.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdPMdMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls.54, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 3.743,47 (três mil, setessentos e quarenta e 

três reais e quarenta e sete centavos), observando o CPF n°. 

523.379.281-87, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 202276 Nr: 395-88.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdPMdMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls.49, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 5.948,11 (cinco mil, novessentos e quarenta 

e oito reais e onze centavos), observando o CPF n°. 523.311.801-72, 

JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 209359 Nr: 1872-49.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oziel dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não se esgotaram todos os meios de tentativa de 

citação da requerida, INDEFIRO o pedido de citação por edital de fls.44.

No mesmo sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

COBRANÇA DE TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO. 

CITAÇÃO POSTAL NEGATIVA. CABIMENTO DA CITAÇÃO POR OFICIAL DE 

JUSTIÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO PROVIDO. 
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SENTENÇA ANULADA.

 I Cabimento da citação por Oficial de Justiça, após tentativa frustrada de 

citaçãopostal nas ações de execução fiscal.

 II Descabida é a citação por edital antes de esgotado todas as 

modalidades de citação, Súmula 414 do STJ.

 III - Sentença anulada. Apelo provido. (Classe: Apelação,Número do 

Processo: 0306220-10.2013.8.05.0150, Relator (a): Maria de Lourdes 

Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 08/03/2017 )

(Processo: APL 03062201020138050150, Órgão Julgador: Primeira 

Câmara Cível, Publicação: 08/03/2017, Relator: Maria de Lourdes Pinho 

Medauar)

Assim, DETERMINO a intimação do exequente para que se utilizando dos 

meios cabíveis descortine o endereço do executado, comprovando nos 

autos documentalmente, com o fito de se exaurir todas as opções 

constantes nos art. 256 do CPC, sendo que, em caso de pedido de 

pesquisa via sistemas conveniados, deverá trazer o mínimo de dados 

necessários a tanto, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente o exequente 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 18 de dezembro 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 235416 Nr: 408-19.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:000.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls.29, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 8.775,25 (oito mil setecentos e setenta e 

cinco reais e vinte e cinco centavos), observando o CPF/CNPJ n. 

865.291.709-44, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248462 Nr: 2310-70.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSTCL-E, WSdT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 26/28, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado, por meio do sistema 

BACENJUD aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE pessoalmente o exequente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, considerando 

que não será possível outra tentativa de pesquisa pelo sistema, pois esta 

já é a terceira tentativa, e outra vez já fora pesquisado pelo sistema 

Renajud, tornando a mesma infrutifera, sob pena de extinção.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste-MT, 07 de novembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 540 Nr: 57-13.1997.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSFCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Barcelos - 

OAB:7.597-B, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14258-A, Sisane Vanzella 

- OAB:5971/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 372, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado, por meio do sistema 

BACENJUD aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, SE PROMOVA consulta junto ao RENAJUD. 

Se frutífera a localização de veículos em nome da executada, 

PROMOVA-SE a penhora, depósito e avaliação do veículo, conforme 

pugnado e disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do CPC.

(III) Caso infrutífera a pesquisa, retorne os autos conclusos para analise 

da quebra de sigilo.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

Por fim, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

Ciência ao MPE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
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 Cod. Proc.: 15045 Nr: 21-20.1987.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cia Itaú de Investimento, Credito e Financiamento-Grupo 

Itaú

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Veículos Ltda, Anízio Aparecido 

Cunha, Lazaro Antonio Dovidio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto da Silveira 

Nunes - OAB:3059-MT

 Vistos.

Antes de apreciar o pedido de bloqueio de valores às fls.91/91-verso, 

ante o teor da informação de fl.78 do passamento de um dos executador, 

Sr. Lázaro Antônio Dividio, SUSPENDO o feito pelo periodo de 02 (dois) 

meses, devendo o exequente promover à regularizçaão processual, nos 

termos do que preceitua o art.313, CPC.

Após, o transcurso do prazo ou se houver manifestação anterior, 

CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 25792 Nr: 306-12.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucinei Brasilio da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Fernandes de Souza - 

OAB:5721/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 229, de modo que SE INTIME a parte devedora e 

seu cônjuge (CPC, arts. 841, § 1º e 842).

Cumpridas as diligências supramencionadas sem qualquer manifestação 

nos autos, INTIME-SE a parte exequente para informar se pretende a 

adjudicação do bem, nos termos do art. 876, caput e §5º c/c art. 889, 

caput, e inciso V, ambos do CPC.

Não sendo requerida a alienação por iniciativa particular, designem-se 

datas para alienação judicial do bem constrito e expeça-se edital de hasta 

pública (art. 881 e art. 886, CPC), atentando-se ao limite da dívida e aos 

direitos de terceiro de boa-fé com preferencia.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 28593 Nr: 2490-38.2007.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 Vistos.

Tendo em vista que mesmo devidamente intimado às fls. 636, o requerido 

deixou transcorrer o prazo sem efetuar o pagamento do debito tributário, 

desta forma CUMPRA-SE o item (IV), da r. decisão de fls. 635, de modo 

que se efetive-se a PENHORA ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, 

DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 577.495,22 (quinhentos e setenta e sete mil, 

quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos), 

observando o CNPJ/CPF n. 654.674.697-20, JUNTANDO-SE aos autos 

cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

V) Caso a penhora via BACENJUD reste infrutífera, SE PROMOVA 

consulta junto ao RENAJUD.

VI) Com o aporto do resultado das pesquisas, INTIME-SE o exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

Após, à apreciação do pedido de consulta no sistema INFOJUD de fls. 

637/638.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 05 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 33962 Nr: 4466-46.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMdMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 107, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado, por meio do sistema 

BACENJUD aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE pessoalmente o exequente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, considerando 

que não será possível outra tentativa de pesquisa pelo sistema, pois esta 

já é a terceira tentativa, e outra vez já fora pesquisado pelo sistema 

Renajud, tornando a mesma infrutifera, sob pena de extinção.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 72406 Nr: 709-10.2009.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herbert Dias - OAB:12395/MT, 

Rodrigo Miranda Macedo - OAB:12176/MT
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 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 114/114-vº, considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado, por meio do sistema 

BACENJUD aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos à impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada à manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE pessoalmente o exequente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste-MT, 23 de novembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 180722 Nr: 1127-06.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSC-M, JBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls.36/36-v°, considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 78.415,56 (setenta e oito mil, quatrocentos e 

quinze reais e cinquenta e seis centavos), observando CPF/CNPJ 

n°07.020.988/0001-08, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 202456 Nr: 455-61.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdMdMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 38, de modo que SE PROCEDA à busca nos 

sistemas à disposição deste Juízo. Se distinto do constante dos autos, 

PROMOVA-SE a citação.

 Caso o endereço encontrado seja o mesmo já constante nos autos, 

DETERMINO a expedição de ofício às empresas de telefonia, para 

informarem endereço do requerido.

Em sendo o endereço fornecido pelos ofícios supracitados igual ao já 

constante nos autos, INTIME-SE a parte exequente para pugnar o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 207264 Nr: 1434-23.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Rosa de Paula Nazario

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não se esgotaram todos os meios de tentativa de 

citação da requerida, INDEFIRO o pedido de citação por edital de fls.44.

No mesmo sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

COBRANÇA DE TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO. 

CITAÇÃO POSTAL NEGATIVA. CABIMENTO DA CITAÇÃO POR OFICIAL DE 

JUSTIÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO PROVIDO. 

SENTENÇA ANULADA.

 I Cabimento da citação por Oficial de Justiça, após tentativa frustrada de 

citaçãopostal nas ações de execução fiscal.

 II Descabida é a citação por edital antes de esgotado todas as 

modalidades de citação, Súmula 414 do STJ.

 III - Sentença anulada. Apelo provido. (Classe: Apelação,Número do 

Processo: 0306220-10.2013.8.05.0150, Relator (a): Maria de Lourdes 

Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 08/03/2017 )

(Processo: APL 03062201020138050150, Órgão Julgador: Primeira 

Câmara Cível, Publicação: 08/03/2017, Relator: Maria de Lourdes Pinho 

Medauar)

Assim, DETERMINO a intimação do exequente para que se utilizando dos 

meios cabíveis descortine o endereço do executado, comprovando nos 

autos documentalmente, com o fito de se exaurir todas as opções 

constantes nos art. 256 do CPC, sendo que, em caso de pedido de 

pesquisa via sistemas conveniados, deverá trazer o mínimo de dados 

necessários a tanto, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente o exequente 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 18 de dezembro 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 214124 Nr: 2767-10.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdMdMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCAsL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 616 de 1071



 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 25, motivo pelo qual DETERMINO as seguintes 

providências:

I-) PROCEDA-SE à consulta via sistema INFOJUD, e informe o endereço 

atualizado do executado.

II-) Aportando aos autos as informações ora deferidas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

III-) Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da consulta.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 227462 Nr: 487-32.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Miranda Gomes de 

Oliveira - Defensora Pública Substituta - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 50/50-vº, considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado, por meio do sistema 

BACENJUD aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos à impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada à manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE pessoalmente o exequente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 229118 Nr: 1338-71.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Miranda Gomes de 

Oliveira - Defensora Pública Substituta - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 55/55-vº, considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado, por meio do sistema 

BACENJUD aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, SE PROMOVA consulta junto ao RENAJUD. 

Se frutífera a localização de veículos em nome da executada, 

PROMOVA-SE a penhora, depósito e avaliação do veículo, conforme 

pugnado e disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do CPC.

(III) Caso a consulta via Renajud reste infrutífera, OFICIE-SE ao Cartório de 

Notas e o Detran desse Município, requisitando informações acerca do 

registro de bens passíveis de Penhora em nome de Edson Bandeira de 

Matos, qualificado nos autos.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

Por fim, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

Ciência ao MPE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 240501 Nr: 3155-39.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCB-E, MCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De pronto, em que pese o pleito de transferência de valores feito pela 

exequente, não há crédito vinculado nos autos, visto que o valor 

encontrado anteriormente fora desbloqueado por ser ínfimo.

DEFIRO o pedido de fls.22/23, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 458.572,91 (quatrocentos e cinquenta e oito 

mil, quinhentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos), 

observando o CPF/CNPJ n° 015.341.191/0001-22, JUNTANDO-SE aos 

autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 13 de novembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 241726 Nr: 3756-45.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMPM, NMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls.21, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 
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BACENJUD, até o valor de R$ 18.121,89 (dezoito mil, cento e vinte e um 

reais e oitenta e nove centavos), observando o CPF/CNPJ 

n°304.965.968-88, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

(V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar 

o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 243938 Nr: 4886-70.2016.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aandio Ferreira Tereso Junior 

- OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 106, motivo pelo qual DETERMINO as seguintes 

providências:

I-) Se proceda com a consulta no sistema BACENJUD e INFOJUD, 

requisitando o endereço atualizado.

II-) Aportando aos autos as informações ora deferidas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

III-) Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da consulta.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246654 Nr: 1450-69.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdS&SL-M, EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls.34, e, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que:

 (I) EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 83.784,66 (oitenta e três mil, setecentos e 

oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), observando o 

CPF/CNPJ n. 10.348.425/0001-40, JUNTANDO-SE aos autos cópia da 

operação.

(II) Caso frutífero o bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o 

protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser 

depositada judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo.

(III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos 

autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização.

 (IV) Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se à 

determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD.

V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos 

termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 04 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247475 Nr: 1850-83.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ET, BF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silmara Rodrigues Machado - 

OAB:19.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 40, de modo que SE PROCEDA à busca nos 

sistemas à disposição deste Juízo. Se distinto do constante dos autos, 

PROMOVA-SE a citação.

 Caso o endereço encontrado seja o mesmo já constante nos autos, 

DETERMINO a expedição de ofício às empresas de telefonia, para 

informarem endereço do requerido.

Não sendo possivel a localização do endereço da parte 

requerida,PROCEDA-SE a citação por edital, no prazo legal, para 

responder á lide se assim o quiser.

Com a resposta, INTIME-SE a parte autora para pugnar o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249370 Nr: 2771-42.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFeIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 30, motivo pelo qual DETERMINO as seguintes 

providências:

I-) PROCEDA-SE à consulta via sistema BACENJUD, e informe o endereço 

atualizado do requerido.

II-) Aportando aos autos as informações ora deferidas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

III-) Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da consulta.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 04 de novembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
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 Cod. Proc.: 254822 Nr: 5527-24.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. M. Pains Martins - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Cuverlândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a)d a parte autora, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas judiciais ou junte aos 

autos elementos aptos a aferir a hipossuficiência alegada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253713 Nr: 5089-95.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

49/57, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 15 de Dezembro de 2017.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253713 Nr: 5089-95.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 25 de Janeiro de 2018 às 09h30min, com o(a) perito(a) Dr(a). Aline 

Bitencourt de Almeida, fazendo-se acompanhar da parte autora, a qual 

deverá portar laudos e receituários médicos que possuir, conforme 

determinado pela Portaria n. 86/2017 - CA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 210677 Nr: 2125-37.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefina Machado da Silva, MMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GOMÇALVES 

HOLANDA - OAB:14554/E, Valéria Aparecida Soldá de Lima - 

OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o processo tenha vindo concluso para prolação de 

sentença, compulsando os autos verifico que ficou pendente de análise o 

pedido do Ministério Público de fls. 85/86, no tange a designação de 

solenidade para sanar o ponto controvertido referente em não conter 

nenhuma informação nos autos, acerca do motivo que impede a genitora 

de exercer alguma atividade para complementar a renda familiar.

Razão, pela qual, DEFIRO o pedido de fls. 85/86, para designar audiência 

para colheita do depoimento da genitora da autora como informante, para o 

dia 03/04/2018 às 17h00min.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246039 Nr: 1111-13.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guimercindo Vicente Peixoto, Elza Maria da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lúcia Braga, João Anderson Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ney da Silva Campos Jr - 

OAB:130172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14.495-B

 (...)Ademais, considerando que o presente feito encontra-se há vários 

meses sem adequado andamento, em razão de diversos problemas, tanto 

que até o momento sequer foi possível realizar a audiência de conciliação 

para início do prazo contestatório, DETERMINO que o presente feito só 

venha à conclusão em caso de pedido urgente a ser analisado, senão, 

deverá aguardar a realização da solenidade.Para tanto, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 15/03/2018 às 15h30min. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 08 de 

janeiro de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251143 Nr: 3615-89.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Prado Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora que esta Secretaria 

designou a data 08/03/2018 às 13h00min para a realização da perícia 

médica da parte autora quando poderão, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar quesitos e assistente técnico a qual será realizada no Edifício do 

Fórum desta Cidade e Comarca pela perita Drª. Aline Bitencourt de 

Almeida, fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme determinado 

pela portaria 086/2017 - CA, devendo apresentar os exames e laudos 

médicos que possuir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255743 Nr: 5899-70.2017.811.0011

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonny Nakata, Leo Brasil Nakata, Edson Brasil 

Nakata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...), INDEFIRO por ora a tutela pleiteada, por entender que não restou 

comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como ante o evidente risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos 

termos do art. 300, caput e §3º, do CPC.Por conseguinte, a fim de realizar 

a avaliação judicial do imóvel que será objeto de servidão administrativa, 

NOMEIO a empresa Centralgeo, com endereço à Rua Bento Alexandre dos 

Santos, 718, Bairro: Centro Cep: 78280-000

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 229237 Nr: 1389-82.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG-SdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Miranda Gomes de 

Oliveira - Defensora Pública Substituta - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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DEFIRO o pedido de fls. 89, de modo que PROMOVA-SE a INTIMAÇÃO 

PESSOAL da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, compareça 

a DPE, para prosseguimento do feito.

Transcorrido o prazo in albis, a Defensoria Pública para pugnar oque 

entender de direito.

Em seguida, AO MPE para parecer.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 06 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 242416 Nr: 4088-12.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cileide de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

confirmando a liminar alhures deferida, para CONDENAR o Instituto 

Nacional do Seguro Social ao pagamento do auxílio-doença em favor de 

Maria Cileide de Mello, a partir da data do requerimento administrativo, o 

qual perdurará pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses contados a partir da 

juntada do laudo pericial, cabendo a reanálise da incapacidade ao INSS 

administrativamente, com incidência de juros de mora a partir da citação, 

quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de 

cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de 

cada parcela vencida . No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 

deverão incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, 

uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança ”.Vale 

frisar, com relação à liquidação das parcelas pretéritas, que as parcelas 

pagas em razão do cumprimento da liminar devem ser descontadas 

daquele montante.CONDENO a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, 

não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e 

Súmula 111 do STJ).ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo 

grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º 

do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não 

excederá a 100 (cem) salários mínimos.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte demandante para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o 

que entender de direito. Transcorrido “in albis” o prazo(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 243529 Nr: 4702-17.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMT, AVMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER PERUCHI DE MATOS 

- OAB:9865

 Autos nº 4702-17.2016.811.0011 (Código: 243529)

Vistos.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

Processo em segredo de justiça (NCPC, art. 189, II), eis que DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita, podendo revogá-los a qualquer tempo, caso 

inverídico as alegações.

 Antes de apreciar o pedido liminar, em respeito ao princípio do melhor 

interesse da criança e não haver perigo in reverso, DETERMINO a 

realização de estudo psicossocial na residência das partes, no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, com o fito de aferir se ostentam condições ao 

exercício da guarda perseguida, bem como apontar qual a modalidade de 

guarda recomendada ao caso desenhado nos autos.

CITE-SE o requerido para apresentar resposta no prazo com as 

advertências de praxe.

 Em razão da não comprovação da renda do alimentante, somada à 

quantidade de filhos, FIXO alimentos provisórios no importe 

correspondente a 35%(trinta e cinco por cento) do salário mínimo vigente 

e mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias que 

forem indispensáveis, a partir da citação e prosseguindo até decisão final 

da causa, devendo a parte demandante informar o número da conta a ser 

depositado o valor em questão.

Sem prejuízo das diligências acima e com o olhar volvido à tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como, dos envolvidos.

Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do NCPC, e ainda, da norma 

ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, de modo 

que DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 23 de fevereiro 

de 2017, às 16h00min.

 Caso a autora seja assistida pela DPE, considerando o teor do Oficio nº 

19/2016, desde já, autorizo a nomeação do dativo Wagner Peruchi de 

Matos OAB/MT 9.865, fixando-lhe honorários advocatícios, no importe de 1 

URH, ou seja, R$ 834,72 (oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois 

centavos).

CITE-SE a parte requerida para que compareça à solenidade supracitada, 

devidamente acompanhada por seu advogado, sendo que em caso de ser 

informada a impossibilidade de constituir advogado que lhe seja nomeado 

um dativo, por este Juízo. Tal solenidade será realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, devendo a parte ser citada com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, na oportunidade, deverá a parte 

demandada, caso não detenha interesse na autocomposição, informar por 

meio de petição, com antecedência de até 10 (dez) dias antes da 

audiência.

Designada a audiência, INTIME-SE o autor na pessoa do seu advogado, 

nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC.

As partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC).

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado.

Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação.

Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC).

Ademais, cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remeta-se os autos para a 

Secretaria da Vara Unificada/Juizado Especial desta Comarca, que deverá 

mantê-lo em escaninho próprio aguardando a realização da Sessão de 

Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do artigo 8º, da Ordem de 

Serviço n. 001/2012-NPMCSC.

Registre-se que no ato da intimação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar 

a parte requerida sobre a possibilidade de constituir advogado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

CIÊNCIA ao MPE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’ Oeste/MT, 14 de dezembro de 2016.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 245445 Nr: 778-61.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria Mônica Gonsalves Estorari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando atentamente os autos, em que pese tenham me vindo 

conclusos para prolação de sentença, verifico que o presente não se 

encontra maduro o suficiente para o seu deslinde, necessitando de uma 

maior dilação probatória para comprovação da qualidade de segurado 

especial. Registre-se que tal medida é perfeitamente cabível nos autos eis 

que o Magistrado, enquanto destinatário da prova a ser produzida, poderá 

determinar a produção de tal prova se utilizado de seu livre convencimento 

e entendimento.

Assim, CONVERTO O FEITO EM DILIGÊNCIA e DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 03/04/2018, às 15h00min, intimando-se 

as partes para, em querendo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de 

preclusão, salvo se indicar que trará independente de intimação.

INTIMEM-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246063 Nr: 1129-34.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glória dos Santos Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando atentamente os autos, em que pese tenham me vindo 

conclusos para prolação de sentença, verifico que o presente não se 

encontra maduro o suficiente para o seu deslinde, necessitando de uma 

maior dilação probatória para comprovação da qualidade de segurado 

especial. Registre-se que tal medida é perfeitamente cabível nos autos eis 

que o Magistrado, enquanto destinatário da prova a ser produzida, poderá 

determinar a produção de tal prova se utilizado de seu livre convencimento 

e entendimento.

Assim, CONVERTO O FEITO EM DILIGÊNCIA e DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 03/04/2018, às 16h30min, intimando-se 

as partes para, em querendo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de 

preclusão, salvo se indicar que trará independente de intimação.

INTIMEM-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251375 Nr: 3761-33.2017.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Brito de Souza, Jocezio Brito de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zé Devoto, Nivaldo Natal de Almeida, 

Associação dos Produtores Rurais do Acampamento Terra Esperança

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SILVA MOURA - 

OAB:12307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roecson Valadares Sá - 

OAB:19.797

 Autos nº 3761-33.2017.811.0011 - Código: 251375

Vistos.

Considerando o teor da certidão de fls. 27, DETERMINO a expedição de 

Ofício ao Comandante da Polícia Militar solicitando força policial para 

auxiliar os Oficiais de Justiça no cumprimento do mandado de reintegração 

de posse, devendo ser encaminhado informações acerca do local a ser 

cumprida a diligência para as providências cabíveis por parte da equipe 

policial.

Após, em que pese a justificativa dos Oficiais de Justiça DETERMINO que 

seja dado fiel cumprimento ao mandado deprecado, com a urgência que o 

caso requer.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’oeste/MT, 3 de outubro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252295 Nr: 4222-05.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Francisca de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida e Previdência S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente novo endereço para citação da requerida.

Outrossim, intimar para audiência de Conciliação designada para o dia 

15/03/2018 às 14h30min, no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252295 Nr: 4222-05.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Francisca de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida e Previdência S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pleito de fls. 99/100, uma vez que o envelope de fls. 98 

comprova que a correspondência foi devolvida aos correios, razão pela 

qual, não há como presumir a citação e intimação da requerida.

Assim sendo, DETERMINO a intimação da parte autora, via sua advogada, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente novo endereço para 

citação da requerida.

Em sendo apresentado, desde já designo audiência de conciliação para o 

dia 15/03/2018 às 14h30min.

Quedando inerte, INTIME-SE pessoalmente a requerente, para que cumpra 

referida determinação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 210677 Nr: 2125-37.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefina Machado da Silva, MMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GOMÇALVES 

HOLANDA - OAB:14554/E, Valéria Aparecida Soldá de Lima - 

OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora da r. decisão de fls.142 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer 

na audiência de Instrução designada para o dia 03/04/2018, às 17h00min, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinado pela portaria nº 053/2016.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 236238 Nr: 853-37.2016.811.0011

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kellen Gonçalves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mirassol 

D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 853-37.2016.811.0011 – cód. 236238

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: Manoel Ribeiro dos Santos

PARTE RÉQUERIDA: Kellen Gonçalves Ferreira

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS , da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo.

 DECISÃO/DESPACHO: “Vistos. Cuida-se de “Ação de Interdição com 

Pedido de Tutela Antecipada” proposta por MANOEL RIBEIRO DOS 

SANTOS em desfavor de KELLEN GONÇALVES FERREIRA, aduzindo que 

o interditando é portador de grave sequela neurológica, não possuindo 

pleno gozo das suas faculdades mentais. A inicial veio instruída com 

documentos (fls.08/17), sendo recebida às fls. 18, oportunidade em que o 

requerente fora nomeada como curador provisório da interditada, bem 

como designado o interrogatório. Audiência de instrução e julgamento 

realizada às fls. 26/27. Perícia médica que constatou a incapacidade 

absoluta e permanente da requerida às fls. 45/46. O autor apresentou 

suas alegações finais às fls. 66/67 pleiteando pela procedência total da 

exordial. O Ministério Público em alegações finais pugnou peça 

procedência da pretensão (fls. 72/72-v). Os autos vieram conclusos. É A 

SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Não havendo 

preliminares e prejudiciais de mérito a serem expurgadas, passo ao mérito 

da causa. A interdição é o processo judicial por meio do qual a pessoa 

natural é declarada, absolutamente ou relativamente, incapaz de exercer 

pessoalmente os atos, ou certos atos, da vida civil. Acerca do tema, 

Vejamos o dispositivo legal do Decreto-Lei de nº 3.298 que dispõe sobre a 

classificação de deficiências da pessoa natural: Art. 3o Para os efeitos 

deste Decreto, considera-se: I - deficiência – toda perda ou anormalidade 

de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere 

incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão 

considerado normal para o ser humano; II - deficiência permanente – 

aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo 

suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se 

altere, apesar de novos tratamentos; e III - incapacidade – uma redução 

efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade 

de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a 

pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações 

necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou 

atividade a ser exercida. Art. 4o É considerada pessoa portadora de 

deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: (...) IV - 

deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à 

média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas 

a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) 

comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização dos 

recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades 

acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho; V - deficiência múltipla – associação 

de duas ou mais deficiências. (negritos nossos) Nesse sentido: TJ-MG - 

Apelação Cível AC 10024121564868001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 

09/06/2014 Ementa: CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - CIVIL - AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO -INCAPACIDADE ABSOLUTA -CARACTERIZAÇÃO - 

EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL - INCAPACIDADE - 

RECONHECIMENTO -PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CONFIRMAÇÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Constatado por 

laudo pericial que o Interditando é incapaz de reger seus atos da vida civil, 

adequada a decretação de sua interdição. TJ-SP - Apelação APL 

00018167020078260390 SP 0001816-70.2007.8.26.0390 (TJ-SP) Data de 

publicação: 17/03/2015Ementa: ACIDENTÁRIA APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ TRABALHADOR RURAL FRATURA DE FÊMUR E CEGUEIRA - 

LAUDO CONCLUSIVOINCAPACIDADE ABSOLUTA E DEFINITIVA NEXO 

CAUSAL CARACTERIZADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO 

DO INSS DESERÇÃO CONFIGURADA REEXAME NECESSÁRIO. BENEFÍCIO 

DEVIDO DESDE A JUNTADA DO LAUDO MÉDICO. Recurso parcialmente 

provido. In casu, analisando a perícia médica (fls. 45/46), percebe-se que 

a interditada necessita de auxilio para suas atividades diárias, sendo feito 

por seu avô e os profissionais da APAE, ainda no mesmo teor foi 

apresentado MINI EXAME DO ESTADO MENTAL o qual obteve no importe 

de 03 (três) pontos, estando bem distante da nota de corte atribuída que é 

um total de 20 (vinte) pontos. Ainda sim o perito menciona exames de 

Tomografia de Crânio e Eletroencefalograma, na Tomografia não foi 

apresentada nenhuma alteração estrutural, já no Eletroencefalograma 

apresenta fuga da norma generalizada grau II. Assim, considerando que a 

requerida necessita diariamente de auxilio para suas atividades diárias, 

pois não tem discernimento para praticar os atos da vida civil, entendo por 

bem decretar a interdição. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial, para TORNAR DEFINITIVA a liminar de fls. 18, de modo 

que DECRETO a interdição de KELLEN GONÇALVES FERREIRA, 

declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, de acordo com o art. 3º, III da lei 3.298/99 e art. 755, inc. I, §2º do 

NCPC, nomeando como curadora o Srº. MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS, 

ambos devidamente qualificados. Assim, DECLARO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Inscreva-se a presente sentença de 

interdição no Cartório de Registro Civil competente e publique-se na 

imprensa local e no órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 

dias, devendo constar no edital o nome do interdito e de seu curador, a 

causa da interdição e os limites da curatela, tudo nos termos do art. 755, 

§3º do NCPC. Custas serão suportadas pelo requerente, suspensa a 

exigibilidade, no prazo legal, ante a gratuidade da justiça. Após o trânsito 

em julgado, ARQUIVEM-SE procedendo às baixas necessárias. CIÊNCIA 

ao MPE. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT, 24 de novembro de 2017. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima. Juíza de Direito.”

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucinei Aparecida 

Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciaria, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 15 de dezembro de 2017.

Cleusa Roberto do Carmo

Gestora Judiciaria

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 236863 Nr: 1170-35.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, O 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renylson D'Carlo Pouso dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Intimar o(a)advogado(a) da parte requerida para apresentar memoriais 

escritos, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 243312 Nr: 4603-47.2016.811.0011

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Aparecida Del Mouro Trindade, Sebastião Del 

Mouro

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:15078, 

Defensoria Pública: Olzanir Figueiredo Carrijo - OAB:Defensoria
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS N.º 4603-47.2016.811.0011 - CÓD.243312

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: Rosangela Aparecida Del Mouro Trindade e 

Sebastião Del Mouro

NOTIFICANDO(S): Terceiros e interessados

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante da sentença a seguir 

transcrita.

 CURADORA: ROSANGELA APARECIDA DEL MOURO TRINDADE

 INTERDITANDO: SEBASTIÃO DEL MOURO

 DECISÃO/DESPACHO: (Sentença fls.79/80) Vistos. Cuida-se de “Ação de 

Interdição com Pedido de Tutela Antecipada” proposta por ROSANGELA 

APARECIDA DEL MOURO TRINDADE em desfavor de SEBASTIÃO DEL 

MOURO, aduzindo que o interditando possui sequela de acidente vascular 

cerebral (AVC) e estão acamado, não possuindo pleno gozo das suas 

faculdades mentais. A inicial veio instruída com documentos (fls.10/26), 

sendo recebida às fls. 27/28, oportunidade em que a requerente fora 

nomeada como curadora provisória do interditado, bem como designado o 

interrogatório. Audiência de instrução e julgamento realizada às fls. 48/49. 

Relatório social apresentado às fls. 63/66. Perícia médica que constatou a 

incapacidade absoluta e permanente do requerido às fls. 71/74. A autora 

apresentou suas alegações finais às fls. 75/76 pleiteando pela 

procedência total da exordial. O Ministério Público em alegações finais 

pugnou peça procedência da pretensão (fls. 78/78-v). Os autos vieram 

conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. De 

proêmio, cumpre destacar que o caso em comento comporta o julgamento 

antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 

355 O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução do mérito, quando: I- não houver necessidade de produção de 

outras provas;. A interdição é o processo judicial por meio do qual a 

pessoa natural é declarada, absolutamente ou relativamente, incapaz de 

exercer pessoalmente os atos, ou certos atos, da vida civil. Acerca do 

tema, Vejamos o dispositivo legal do Decreto-Lei de nº 3.298 que dispõe 

sobre a classificação de deficiências da pessoa natural: Art. 3o Para os 

efeitos deste Decreto, considera-se: I - deficiência – toda perda ou 

anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou 

anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro 

do padrão considerado normal para o ser humano;II - deficiência 

permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de 

tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de 

que se altere, apesar de novos tratamentos; e III - incapacidade – uma 

redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com 

necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais 

para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir 

informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de 

função ou atividade a ser exercida. Art. 4o É considerada pessoa 

portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: (...) 

IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente 

inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações 

associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização 

dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades 

acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho; V - deficiência múltipla – associação 

de duas ou mais deficiências. (negritos nossos) Nesse sentido: TJ-MG - 

Apelação Cível AC 10024121564868001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 

09/06/2014 Ementa: CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - CIVIL - AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO -INCAPACIDADE ABSOLUTA -CARACTERIZAÇÃO - 

EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL - INCAPACIDADE - 

RECONHECIMENTO -PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CONFIRMAÇÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Constatado por 

laudo pericial que o Interditando é incapaz de reger seus atos da vida civil, 

adequada a decretação de sua interdição. TJ-SP - Apelação APL 

00018167020078260390 SP 0001816-70.2007.8.26.0390 (TJ-SP) Data de 

publicação: 17/03/2015Ementa: ACIDENTÁRIA APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ TRABALHADOR RURAL FRATURA DE FÊMUR E CEGUEIRA - 

LAUDO CONCLUSIVOINCAPACIDADE ABSOLUTA E DEFINITIVA NEXO 

CAUSAL CARACTERIZADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO 

DO INSS DESERÇÃO CONFIGURADA REEXAME NECESSÁRIO. BENEFÍCIO 

DEVIDO DESDE A JUNTADA DO LAUDO MÉDICO. Recurso parcialmente 

provido. In casu, analisando a perícia médica (fls. 71/74), percebe-se que 

o interditando possui sequelas de acidente vascular isquêmico associado 

à demência vascular (vide resposta quesito 1) que lhe acarreta prejuízo 

cognitivo leve a moderado (vide resposta quesito 3). Assim, considerando 

que o acidente vascular cerebral do interditando o tornou absolutamente 

incapaz para praticar os atos da vida civil, entendo por bem decretar a 

interdição. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial, 

para TORNAR DEFINITIVA a liminar de fls. 27/28, de modo que DECRETO a 

interdição de SEBASTIÃO DEL MOURO, declarando-o absolutamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, de acordo com o 

art. 3º, III da lei 3.298/99 e art. 755, inc. I, §2º do NCPC, nomeando como 

curadora a Sra. ROSANGELA APARECIDA DEL MOURO TRINDADE, ambos 

devidamente qualificados. Assim, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Inscreva-se a presente sentença de interdição no Cartório 

de Registro Civil competente e publique-se na imprensa local e no órgão 

oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 dias, devendo constar no 

edital o nome do interdito e de seu curador, a causa da interdição e os 

limites da curatela, tudo nos termos do art. 755, §3º do NCPC. Custas 

serão suportadas pelo requerente, suspensa a exigibilidade, no prazo 

legal, ante a gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE procedendo às baixas necessárias. CIÊNCIA ao MPE. 

P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT, 10 de outubro de 2017. Henriqueta Fernanda 

C. A. F. Lima Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Odete Pereira da 

Cunha, Técnico Judiciário,, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 16 de janeiro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 245445 Nr: 778-61.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Mônica Gonsalves Estorari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora da r. decisão de fls. 92 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer 

na audiência de Instrução designada para o dia 03/04/2018, às 15h00min, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinado pela portaria nº 053/2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 245854 Nr: 1021-05.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adevanira dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o advogado da parte autora foi intimado via DJE da 

certidão do oficial de justiça, deixando fluir o prazo, sem manifestação.

 Mirassol D’Oeste – MT, 31 de Dezembro de 2017.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO
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 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246063 Nr: 1129-34.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glória dos Santos Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte autora da r. decisão de fls.86 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer 

na audiência de Instrução designada para o dia 03/04/2018, às 16h30min, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinado pela portaria nº 053/2016.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249762 Nr: 2936-89.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valderes Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18.387/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Vistos.

Não havendo questões prévias a serem apreciadas ou irregularidades a 

serem expurgadas, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à 

organização de sua instrução.

Nesse desiderato, vislumbro que a parte embargante pugnou pela 

produção de prova testemunhal e a embargada pelo julgamento antecipado 

da lide. Assim, considerando os argumentos tecidos pela embargante, 

entendo necessária a instrução do feito para produção de prova 

testemunhal e colheita de depoimento pessoal da parte.

Vale ressaltar que, por se tratar de posse, a prova oral singulariza-se na 

capacidade de esclarecer os fatos, conjugada, é lógico, à prova 

documental já produzida.

A par disso, consoante o disposto no artigo 357, II, do Código de Processo 

Civil, FIXO os seguintes pontos que dependem de prova: 1) a posse 

exercida sobre o imóvel em litígio; 2) a data em que tal fato se deu; 3) 

existência boa-fé da embargante.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 03/04/2018, às 

15h30min, sendo que o rol de testemunhas como já foi apresentado na 

inicial, promova-se a sua intimação, devendo-se constar as advertências 

de praxe. Caso haja interesse na substituição do rol, deverá o fazer 

dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento.

Sobre a distribuição do ônus da prova (art. 357, III, CPC) ressalto que 

caberá à embargante, nos termos do art. 373 do Estatuto Processual Civil.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Mirassol D’Oeste-MT, 8 de janeiro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249904 Nr: 2992-25.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFL, LCdS, MAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pleito de fls. 57/57-v, de modo que proceda-se com o 

levantamento do valor bloqueado, considerando dados de conta nos autos 

em folhas encimadas.

 EXPEÇA-SE o competente Alvará

Ademais, DETERMINO a intimação do representante para que, no prazo de 

15 (quinze) dias carrear aos autos documento informando o período de 

tratamento ou ao menos previsão de alta, dos autores LUIZ CALOS DOS 

SANTOS e MARIA APARECIDA LOPES, antes do prazo, sob pena de sob 

pena de devolução dos valores e indeferimento de novos pleitos de 

bloqueio.

Em tempo, considerando que a clinica de fls. 23, atende apenas o sexo 

masculino, DETERMINO que a autora MARIA APARECIDA LOPES, seja 

internada na clinica de fls. 27, sendo o valor mensal para o tratamento R$ 

1.790,00 (um mil, setecentos e noventa reais).

Após, a DEFENSORIA PÚBLICA ESTATUAL, para pugnar oque entender de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSO

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste-MT, 14 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250403 Nr: 3220-97.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joscelina Maria de Jesus Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da Procuradora da parte autora da r. sentença de fls.62/65 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251110 Nr: 3597-68.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eulalia Viana da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Posto isso, saciados os requisitos legais, ACOLHO integralmente a 

pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido 

de aposentadoria por idade de trabalhador rural, razão por que CONDENO 

o INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de 

Maria Eulalia Viana da Costa, no valor de 01 (um) salário mínimo, a contar 

da data do requerimento administrativo, salvo as verbas anteriores ao 

quinquênio, com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto às 

parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada 

parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada 

parcela vencida , JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins 

de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o 

efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança ”.Por oportuno, DETERMINO ao INSS 

que IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido 

benefício, consignando que as parcelas atrasadas serão objeto de 

execução após o trânsito em julgado. CONDENO a Autarquia Federal nos 

honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas 

vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, 

CPC e Súmula 111 do STJ).ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das 

custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários 
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mínimos.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito(...)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251112 Nr: 3599-38.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Carvalho de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da Procuradora da parte autora da r. sentença de fls.64/66 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251143 Nr: 3615-89.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Prado Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a justificativa apresentada pela requerente às fls. 51, 

DETERMINO seja agendada nova data para realização da perícia médica 

devendo, contudo, a parte ser intimada para o ato pessoalmente.

No mais, CUMPRA-SE o remanescente de fls. 29/30.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 21 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251375 Nr: 3761-33.2017.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Brito de Souza, Jocezio Brito de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zé Devoto, Nivaldo Natal de Almeida, 

Associação dos Produtores Rurais do Acampamento Terra Esperança

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SILVA MOURA - 

OAB:12307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roecson Valadares Sá - 

OAB:19.797

 Vistos.

Ante as informações prestadas no ofício de fls. 37/42, DETERMINO que se 

OFICIE o juízo deprecante para que manifeste o que entender cabível e 

necessário ao cumprimento do ato deprecado, devendo ser enviado cópia 

integral do referido ofício.

Com a resposta, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251727 Nr: 3954-48.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KKUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raíssa Braga Rondin - OAB:RO / 

8.312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para audiência de Conciliação 

designada para o dia 15/03/2018 às 14h00min, no edificio do forum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253907 Nr: 5176-51.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Ferreira, Ruth Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado da parte autora para manifestar 

no prazo legal, acerca da certidão de fls. 63, cujo o teor transcrevo: 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento ao r. mandado expedido pelo 

MMª. Juiz(a) de Direito 1ª Vara desta Comarca, Processo Número: 

5176-51.2017.811.0011 – Cód. 253907 da Vara Única, me dirigi ao 

endereço mencionado ao r. mandado, no dia 18/12/2017 às 11:30hs, e 

DEIXEI DE BUSCAR E APREENDER O BEM devido não te-lo encontrado na 

Comarca, pois segundo informações prestadas pela irmã do Requerido 

Sr.ª Letícia, o veiculo foi vendido a terceira pessoa. Certifico que, me dirigi 

ao endereço mencionado ao r. mandado, no dia 18/12/2017 às 11:31hs, e, 

DEIXEI DE INTIMAR o Sr.º LINDOMAR FERREIRA, pois o mesmo atualmente 

encontra-se trabalhando na zona rural da Comarca de Cáceres-MT, com 

data prevista para retorno dia 20/12/2017, fui informado por sua irmã Sr.ª 

Letícia. Certifico que, me dirigi ao endereço mencionado ao r. mandado, no 

dia 18/12/2017 às 11:20hs, e, DEIXEI DE INTIMAR a Sr.ª RUTH PEREIRA, 

pois a mesma atualmente encontra-se para a Cidade de Aparecida do 

Taboado-GO, sem data prevista para retorno, fui informado por sua 

vizinha que não quis se identificar. O referido é verdade e dou fé. Mirassol 

D’oeste/MT, 18/12/2017.LÚCIO MAURO LEITE LINDOTE, Oficial de Justiça - 

Matrícula 8275.

 Mirassol D’Oeste – MT, 22 de Dezembro de 2017.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246690 Nr: 1475-82.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andriselma Aurora José Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da Procuradora da parte autora da r. sentença de fls.107/109 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250661 Nr: 3351-72.2017.811.0011

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Antonio Will

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariela Maldonado de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Alves Vendramel - 

OAB:23.755, Tatiane Biaggi de Oliveira Damaceno - OAB:SP/329.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando as várias tentativas infrutíferas de citação pessoal da parte 

requerida e o teor da certidão de fl.78, DEFIRO o pedido de fl.76, motivo 

pelo qual DETERMINO que se proceda com a Citação POR HORA CERTA 

do requerido no endereço ali constante nos termos da decisão de fls. 

53/54-v, assinalando, contudo, com o fito de imprimir celeridade ao feito, 

que torno sem efeito a designação de tentativa de conciliação, designada 

para 13 de dezembro de 2017, ante o petitório de fls. 79.

Assim, CITE-SE o requerido para responder à lide, no prazo legal, no prazo 

legal, se assim o quiser, com as advertências de praxe, bem como o 

INTIME para cumprir a liminar alhures deferida.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 625 de 1071



Após, com ou sem manifestação, ao autor para se manifestar em 15 

(quinze) dias.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 12 de Dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250661 Nr: 3351-72.2017.811.0011

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Antonio Will

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariela Maldonado de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Alves Vendramel - 

OAB:23.755, Tatiane Biaggi de Oliveira Damaceno - OAB:SP/329.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para efetuar o pagamento do preparo 

de carta precatória a ser remetida à Comarca de Cáceres - MT, para 

citação e cumprimento de liminar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252269 Nr: 4205-66.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enedina Menacho Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ACOLHO integralmente a pretensão da demandante 

para JULGAR totalmente PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial e 

CONDENAR o INSS ao pagamento do benefício de auxílio-reclusão em 

favor de Enedina Menacho Moraes, no valor legal, a contar da data do 

requerimento administrativo, devidamente atualizados com incidência de 

juros de mora a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, salvo as 

alcançadas pela prescrição qüinqüenal, e, no que tange às posteriores, a 

partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida , sendo que, para o cálculo da correção 

monetária, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal.Por 

oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias, o referido benefício, consignando que as parcelas atrasadas 

serão objeto de execução após o trânsito em julgado. CONDENO a 

Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 

10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações 

vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).ISENTO a Autarquia 

Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários 

mínimos.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. 

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, 

independentemente do recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 245116 Nr: 605-37.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Martins de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilino Teófilo Souza Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÙCIO LIMA DOS SANTOS - 

OAB:23057

 Intimar o advogado da parte requerida de que foi designado o dia 

20/02/2018, às 13h30, para a realização de audiência de instrução e 

julgamento. A contar da intimação desta decisão as partes possuem o 

prazo de 15 dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem 

ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC, bem ainda 

deverá os causídicos providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas tempestivamente nos termos do artigo 455 do NCPC, 

excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 230288 Nr: 1966-60.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaqueline Ramos Rosa Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CB Transportes, Carlos Rogerio de Siqueira 

Backes, Jose Muniz Carneiro Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Gomes de Carvalho - 

OAB:19.970, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450, Rafael Almeida 

Tamandaré Novaes - OAB:19.946

 Em atenção a r. petição de fls. 136/137, certifico que as partes foram 

intimadas acerca da r. Sentença proferida através do DJE nº 10096, 

disponibilizado em 05/09/2017.

 Outrossim, o advogado da parte requerida , Dr. Rafael Tamandaré Novaes 

realizou vista dos autos em 06/09/2017, tendo realizado sua devolução em 

11/12/2017, de modo que o prazo para interposição de eventual medida 

recursal expirou em 24/10/2017, portanto enquanto ainda estava em carga 

com o citado causídico.

 Em razão disso esta Secretaria procederá com a renovação da intimação 

da parte autora, para que querendo, interponha a respectiva medida 

cabível em face da r. Sentença prolatada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 139778 Nr: 3040-91.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Dormini Poquiviqui

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mobilia Eletromóveis, Amadeu Favato, CBI 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Vieira Ramos - 

OAB:5012-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO MOREIRA DIAS - 

OAB:7.582, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341, PATRICIA BARRETO - 

OAB:RJ 107.398

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 166, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Revogo o despacho de fl. 165, uma vez que 

fora lançado equivocadamente. Defiro o pedido de fl.163, para tanto, 

oficie-se a Conta Única do Poder Judiciário, solicitando a vinculação do 

numérico depositado à fl. 124. Na sequência, expeça-se alvará de 

liberação em espécie em nome da parte autora. Ao arremate, em nada 

mais sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255004 Nr: 5599-11.2017.811.0011

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Bruno Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Nei dos Santos Martínez
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 37/38, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Diante do exposto, INDEFIRO a liminar 

colimada."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255271 Nr: 5691-86.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Jesus Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Campos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora para que compareça na audiência de 

conciliação a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, designada 

para o dia 02/02/2018, ÀS 14H00, bem como de que, o autor será intimado 

na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255576 Nr: 5836-45.2017.811.0011

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Magda Aparecida Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÙCIO LIMA DOS SANTOS - 

OAB:23057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 25/27, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Diante do exposto, DEFIRO, por ora, a liminar 

vindicada para extirpar da base de cálculo do Imposto sobre a Circulação 

de Mercadorias e Serviços (ICMS), incidente sobre as faturas de energia 

elétrica referentes à Unidade Consumidora n.º 6/439890-5, os valores 

pagos a título Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão 

(“TUST”) e Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Distribuição (“TUSD”)".

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 233845 Nr: 4112-74.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leticia Gonçalves dos Santos, RMGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleison Aparecido Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4112-74.2015.811.0011-código 233845

 ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: Leticia Gonçalves dos Santos e Rayca Mariah 

Gonçalves Fernandes

PARTE RÉ/DEVEDORA: Gleison Aparecido Fernandes

CITANDO(A, S): Gleison Aparecido Fernandes, Filiação: Célia Aparecida 

Fernandes, brasileiro(a), natural de Mirassol d´oeste-MT, solteiro(a), 

pedreiro.

VALOR DA CAUSA: R$ 10.540,35

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03(três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 10.540,35, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão (CPC, art. 

733, § 1º).

 Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista Judiciário, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 19 de dezembro de 2017.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255004 Nr: 5599-11.2017.811.0011

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Bruno Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Nei dos Santos Martínez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora para que compareça na audiência de 

conciliação a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, designada 

para o dia 02/02/2018, às 14h30, bem como de que, o autor será intimado 

na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255337 Nr: 5743-82.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmar do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizangela Cerqueira da Costa, Ecidimar Didone 

Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RENATO DE FRANÇA - 

OAB:16096

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 28/29, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Assim, com escopo no art. 297 do Código de 

Processo Civil que autoriza o juiz a determinar as medidas que considerar 

adequadas para a efetivação da tutela provisória, DETERMINO a anotação 

da indisponibilidade do bem imóvel à margem da matrícula n.º 24.417, do 1º 

Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol d’Oeste, MT, sobretudo para 

se evitar futuros litígios e resguardar direitos de terceiros."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255337 Nr: 5743-82.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmar do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizangela Cerqueira da Costa, Ecidimar Didone 

Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RENATO DE FRANÇA - 

OAB:16096

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora para que compareça na audiência de 

conciliação a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, designada 

para o dia 09/02/2018, às 14h30, bem como de que, o autor será intimado 

na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 133625 Nr: 1947-93.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigosafra - Indústria e Comércio de Alimentos 

Ltda, Carlos Alberto da Silva Leal, José Ribeiro Junqueira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Henrique Ulhoa - 

OAB:134007

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 

269/270, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Diante do exposto, DECLARO 

prescritos os créditos tributários exigidos pela presente execução fiscal e, 

por consequência, extingo o feito com resolução do mérito, com 

supedâneo no art. 487, inciso II do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas em face da isenção legal gozada pela Fazenda 

Pública Nacional. No entanto, condeno-a ao pagamento de honorários de 

sucumbência, cuja verba arbitro em 8% (oito por cento) sobre o valor da 

causa atualizado, nos termos do art. 85, §3º, inciso II do NCPC."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 244065 Nr: 63-19.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela dos Santos Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 110/113, 

cujo teor/dispositivo transcrevo: "Diante do exposto, e com fulcro no art. 

59 da Lei nº 8.213/91, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para condenar o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) ao pagamento 

a requerente do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, 

no valor do salário-de-contribuição (A SER CALCULADO PELO INSS), 

inclusive 13º (décimo terceiro), uma vez que restou configurada sua 

incapacidade parcial e permanente. "

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 112984 Nr: 2159-51.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Marcel Yamamoto, Danielle Silva 

Yamamoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Broges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 243/243-v, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Por corolário, converto a 

indisponibilidade em penhora e determino a transferência dos valores 

bloqueados para o Departamento da Conta Única, nos termos do art. 854, 

§5º do Código de Processo Civil."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248569 Nr: 2358-29.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza dos Santos Borquilha, Gabriel dos Santos Borquilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 85/87, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Não havendo outras nulidades 

a serem pronunciadas ou irregularidades a serem corrigidas, DECLARO O 

FEITO SANEADO, remetendo-o a fase instrutória. O ponto controvertido da 

lide é a comprovação do nexo causal do dano decorrente de acidente de 

trânsito e o grau de invalidez. As partes protestaram genericamente por 

provas e assim, considerando a natureza do seu objeto, entendo por bem 

deferir a perícia médica, a prova documental e a prova testemunhal, 

devendo a Secretaria observar, independentemente de despacho, o que 

dispõe os arts. 436 e 437 do Novo Código de Processo Civil, abrindo vista 

à parte contrária para manifestação, pelo prazo de quinze dias. "

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248569 Nr: 2358-29.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza dos Santos Borquilha, Gabriel dos Santos Borquilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Cód. 248569

Cite-se a parte ré para que compareça a sessão de conciliação/mediação 

designada para o dia 25 de Julho de 2017, às 11h00min, devidamente 

acompanhada por seu advogado, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca de Mirassol, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência.

Intime-se o autor na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 

334 do NCPC.

As partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC).

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado.

Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação.

Não obtida a autocomposição, sairá a parte ré devidamente intimada para 

a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344, do NCPC).

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 

98 do NCPC.

Cumpra-se, com máxima URGÊNCIA.

Mirassol D’ Oeste/MT, 12 de Junho de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249510 Nr: 2832-97.2017.811.0011

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kamilly Beatriz Carvalho Ramos de Oliveira e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 33/34, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"À vista disso, mantenho a decisão de fls. 24, 

para o fim de condicionar a alienação do imóvel de propriedade da menor 

ao depósito judicial do valor obtido na negociação para, somente após a 

apresentação da escritura pública de compra e venda da propriedade que 

se pretende adquirir em seu nome com o respectivo registro na matrícula, 

ocorrer a liberação do numerário necessário para o pagamento. "

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 33062 Nr: 3649-79.2008.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFdS-M, DFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusdete Pedro de Oliveira - 

OAB:2530
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Henrique Garcia - 

OAB:13153/MT, Maria Teresa Bousada Dias Koshiama - 

OAB:12.685-B

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. decisão de fls. 282, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Desta forma, expeça-se mandado de penhora 

e avaliação do veículo localizado, no endereço constante do registro 

anexo. Em seguida, com a juntada do mandado de penhora e avaliação, 

intime-se o exequente para que se manifeste acerca das informações 

contidas na Declaração de Imposto de Renda da parte executada, no 

prazo de 05 (cinco) dias."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 104856 Nr: 2559-65.2010.811.0011

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JLLdS, ALL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. decisão de fls. 70, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de 

parcelamento formulado pelo executado e determino, por corolário, a 

expedição de mandado de penhora e avaliação, em consonância com o 

parecer do Ministério Público de fls. 69."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 112984 Nr: 2159-51.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Marcel Yamamoto, Danielle Silva 

Yamamoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Broges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. decisão de fls. 

243/243-v, cujo teor/dispositivo transcrevo: "No mais, considerando-se 

que a penhora foi parcialmente frutífera, intime-se o exequente para que 

indique outros bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de suspensão."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 133625 Nr: 1947-93.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigosafra - Indústria e Comércio de Alimentos 

Ltda, Carlos Alberto da Silva Leal, José Ribeiro Junqueira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Henrique Ulhoa - 

OAB:134007

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. Decisão de fls. 276, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: " Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 229463 Nr: 1527-49.2015.811.0011

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luiz Marquezini Pinto, João Luiz Marquezini Pinto, 

Aparecido Marquezini Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosiane Pereira dos Santos 

- OAB:21.789, Taiza Borges Bernardes - OAB:14399, Valdinei 

Rodrigues Salgueiro - OAB:14.862

 Vistos.

Considerando o elevado valor de honorários pleiteado pelo perito, a 

manifestação das partes de que não possuem mais interesse na 

realização de perícia nestes autos (fls. 96/98 e 101), bem como por 

entender este juízo que a perícia não é o único meio de se auferir o valor 

do imóvel guerreado, REVOGO a nomeação do perito de fls. 35-verso.

DETERMINO que referida avaliação do imóvel objeto da presente lide seja 

efetivada pelo Avaliador Judicial deste juízo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Uma vez aportado aos autos o laudo de avaliação, INTIMEM-SE as partes 

para manifestarem acerca deste, no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-as de que o silêncio será interprestado como anuência.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 239602 Nr: 2598-52.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Armindo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 92/93, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Diante da questão encartada nos autos, 

coadunando-se com os entendimentos, afastando a regra da perpetuatio 

jurisdicionis, com o olhar volvido ao princípio do melhor interesse da parte, 

DECLINO a competência para processamento e julgamento da presente 

demanda à Porto Esperidião/MT, nos termos do art. 147, inciso II, da Lei 

8.069/90 e art. 53, inciso I, “a” do Código de Processo Civil. À luz do 

exposto, DETERMINO a remessa dos autos ao Juízo da Vara Única da 

Comarca de Porto Esperidião/MT para processamento e julgamento da 

presente demanda, com as nossas homenagens.

Expeça-se o necessário. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 244283 Nr: 192-24.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Marquezini Pinto, João Luiz 

Marquezini Pinto, Aparecido Marquezini Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se devolução da carta precatória expedida à fl. 200.

Após, INTIME-SE a requerente para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Somente então, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 244922 Nr: 498-90.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Saraiva de Matos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBS S/A, Estado de Mato Grosso - Coord. de 

Política Habitacional da Secretaria de Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391, Taís Sterchele Alcedo Ambrósio - OAB:194073

 Intimar o(a) advogado(a) da parterequerida JBS S/A, para providenciar o 

recolhimento de guia de distribuição de carta precatória, que será 

encaminhada à comarca Araputanga/MT, visando a oitiva da testemunha 

Rodrigo Jose dos Santos, devendo juntar aos autos os originais das guias 

e comprovantes de recolhimento, para posterior envio a comarca 

deprecada, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 226916 Nr: 202-39.2015.811.0011

 AÇÃO: Alienação Judicial de Bens->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Marquezini Pinto, João Luiz 

Marquezini Pinto, Aparecido Marquezini Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - 

OAB:2.935-A, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057/MT

 Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

Após, VISTAS ao MPE.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 18 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 245781 Nr: 971-76.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Silva de 

Lima - OAB:19.919

 Intimar o advogado da parte requerida, haja vista que foi frutífera a 

penhora on-line de fls. 187/88, para cientificar-lhe da indisponibilidade e, 

querendo, comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas 

indisponíveis ou se a remanesce a indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros, em 5 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249516 Nr: 2835-52.2017.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, Vera 

Lucia Xavier do Nascimento, Valdeir Hansen Barros, VdSR, DdSR, DKdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudineia da Silva, Antonio Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2835-52.2017.811.0011 – código 249516

 ESPÉCIE: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso e 

Vera Lucia Xavier do Nascimento e Valdeir Hansen Barros e Vanessa da 

Silva Ribeiro e Debora da Silva Ribeiro e Dyeny Kely da Silva

PARTE REQUERIDA: Claudineia da Silva e Antonio Ribeiro

INTIMANDO(A, S): Antonio Ribeiro, Filiação: Angelo Luiz Ribeiro e Rosa da 

Costa Ribeiro, data de nascimento: 14/07/1965, brasileiro, natural de 

Paranapua-SP

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/06/2017

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Versam-se os autos de AÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO 

LIMINAR DE GUARDA PROVISÓRIA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL, em desfavor de Claudinéia da Silva e Antônio Ribeiro, e em 

favor de Vera Lúcia Xavier do Nascimento e Valdeir Hansen Barros 

objetivando tutelar os interesses das menores impúberes, VANESSA DA 

SILVA RIBEIRO, DÉBORA DA SILVA RIBEIRO E DYENY KELY DA SILVA, 

todos devidamente qualificados nos autos.Consta na inicial que 

compareceram na Promotoria de Justiça desta Comarca a Sra. Vera Lúcia 

Xavier do Nascimento, noticiando que esta com a guarda de fato das 

crianças Vanessa da Silva Ribeiro, Débora da Silva Ribeiro e Dyeny Kely 

da Silva, sendo estas filhas de Antônio Ribeiro e Claudineia da Silva, há 

aproximadamente 03 (três) meses, e que pretendem obter a guarda 

provisória e posteriormente a adoção das infantes. Sendo que em sede de 

audiência, após oitiva das partes, e declarações por parte da requerida de 

que não possui interesse na guarda de suas filhas, nem tampouco no 

direito de visitas à estas, desta feita, o Parquet pugnou pela procedência 

do pedido encartado na inicial, deferindo a guarda das infantes aos 

requerentes.Na mesma ocasião, a defesa não se opôs ao pedido, tendo 

em vista a manifestação de desinteresse exarada pela requerida em face 

de suas filhas.A petição inicial foi instruída com os documentos de fls. 

08/13.Guarda provisória concedida às fls. 14/16.Contestação encartada 

às fls. 30/31.Impugnação à contestação à fl. 38.Decisão saneadora 

proferida à fl. 39.Audiência de instrução e julgamento às fls. 51/53.Às fls. 

54/60 foi juntado o relatório psicossocial favorável aos requerentes.Em 

seguida permaneceram os autos conclusos para prolação de sentença.É 

o relato do necessário.Decido.Sabe-se que nas situações que envolvem 

menores, o cuidado na defesa dos seus interesses, há um conjunto de 

fatores que devem ser observados para propiciar o bem-estar da criança. 

O princípio do melhor interesse da criança fundamenta-se no 

reconhecimento da peculiar condição de pessoa humana em 

desenvolvimento atribuída à infância e juventude. Crianças e adolescentes 

são pessoas que ainda não desenvolveram completamente sua 

personalidade, estando em processo de formação física, psíquica, 

intelectual, moral e social, devendo ser colocadas a salvo de situações de 

negligência, discriminação, exploração, violência e opressão que 

representem risco ao seu desenvolvimento. É dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 

absoluta prioridade, seus direitos fundamentais (art. 227 da Constituição 

Federal).Este princípio veio como forma de atender à tal determinação 

constitucional, devendo estar presente em todas as áreas concernentes à 

família e à infância. Tem como consequência dar ao juiz um poder 

discricionário de decidir diferente da lei se melhor interessar à criança, 

neste diapasão, o juiz deve buscar o que é mais vantajoso ao modo de 

vida do menor, seu desenvolvimento, seu futuro, sua felicidade e 

equilíbrio.Ao exercício da guarda igualmente sobrepõe-se o princípio do 

melhor interesse da criança e do adolescente, que não se pode delir, em 

momento algum, porquanto o instituto da guarda foi concebido, de rigor, 

para proteger o menor, para colocá-lo a salvo de situação de perigo, 

tornando perene sua ascensão à vida adulta. Não há, portanto, tutela de 

interesses de uma ou de outra parte em processos deste jaez; há, 

tão-somente a salvaguarda do direito a criança e do adolescente, deter, 

para si prestada, assistência material, moral e educacional, nos termos do 

art. 33 do ECA. Devem as partes pensar, de forma comum, no bem-estar 

dos menores, sem intenções egoísticas, caprichosas, ou ainda, de vindita 

entre si, tudo isso para que possam – as crianças –usufruir 

harmonicamente da família que possuem, tanto a materna, quanto a 

paterna, porque a criança ou adolescente tem direito a ser criado e 
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educado no seio de sua família, conforme dispõe o art. 19 do ECA’ (REspe 

964.836/BA. Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma.J. 02-04-2009).Com 

efeito, consta do relatório psicossocial que os requerentes Vera Lucia 

Xavier do Nascimento e Valdeir Hansen Barros estão aptos a obter a 

guarda definitiva das infantes, tendo as criança inclusive demonstrado 

afeto à ambos, conforme fls. 54/60.Note-se, portanto, que todas as 

provas constantes dos autos atestam que a concessão da guarda 

definitiva de Vanessa da Silva Ribeiro, Débora da Silva Ribeiro e Dyeny 

Kely da Silva para os requerentes mostra-se extremamente benéfica, 

estando a presente decisão em plena consonância com as normas 

atinentes ao poder familiar e com os princípios da dignidade da criança e 

do adolescente (art. 18 do ECA) e da convivência familiar (ou prevalência 

da família natural, art. 19, caput e § 3º, do ECA), consolidando situação de 

fato já estabelecida há longa data, conforme recomendam as disposições 

do § 1º do art. 33 do ECA.Ex positis, em consonância com o art. 33 e ss. 

do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c art. 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido vertido na inicial para o fim de conceder medida de 

proteção consistente na guarda definitiva de Vanessa da Silva Ribeiro, 

Débora da Silva Ribeiro e Dyeny Kely da Silva aos genitores Vera Lúcia 

Xavier do Nascimento e Valdeir Hansen Barros.No mais, expeça-se termo 

de guarda definitiva. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos.Sem custas e despesas processuais, ante a natureza da 

demanda.Dê-se ciência ao Ministério Público.P.R.I.C.Mirassol D’Oeste, 11 

de dezembro de 2017.Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 12 de dezembro de 2017.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255324 Nr: 5732-53.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bento Mandes Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 46, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:" Compulsando-se os autos, verifica-se que, o 

douto causídico não juntou aos autos o comprovante de residência em 

nome da parte autora, como verifica-se à fl. 45, o comprovante de 

residência nem mesmo corresponde ao endereço indicado na inalgural. 

Constituindo um dos documentos indispensáveis ao preenchimento dos 

requisitos da petição inicial, previstos nos arts. 319 e 320, NCPC, razão 

pela qual determino a intimação do advogado da parte requerente, para 

que emende a exordial regularizando endereço, junte um comprovante de 

residência atualizado e em nome do autor ou, caso não seja possível, 

esclareça o seu vínculo com o titular do comprovante a ser juntado nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 226735 Nr: 73-34.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Lucio Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Disal Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:231747

 INTIMAR o advogado da parte requerida para pagar o débito no valor de 

R$ 9.857,77, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 242159 Nr: 3968-66.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição de Lourdes Bertoldi Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Cofins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846, Rubens Gaspar Serra - OAB:SP 119.859

 Intimar o advogado da parte requerida para que proceda com o depósito 

de 50% (cinquenta por cento) dos honorários arbitrados a favor do perito 

no início dos trabalhos pelo requerido, porquanto requereu a produção da 

produção da prova, observando-se o art. 95 do Código de Processo Civil, 

devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o 

laudo e prestados os esclarecimentos necessários, por parte da 

requerente, por intermédio do Estado de Mato Grosso em razão da 

Gratuidade da Justiça deferida às fls. 31/32.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 198036 Nr: 4124-59.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Maria de Jesus da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391, Maikon Carlos de Oliveira - OAB:13164-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14258-A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 150, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Posto isso, JULGO EXTINTO 

o processo de execução, ante o cumprimento pelo executado da 

obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. 

DEIXO de condenar a executada nas custas e honorários advocatícios, 

ante a não resistência à pretensão."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 199715 Nr: 4291-76.2013.811.0011

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilson Serafim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Izaira Serafim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enaile Laura Nunes da Silva - 

Promotora de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4291-76.2013.811.0011

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: Ilson Serafim

PARTE RÉQUERIDA: Maria Izaira Serafim

FINALIDADE: FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, da r. sentença proferida nos autos e a seguir 

transcrita.

 SENTENÇA: “Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em 

consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte autora, com fundamento no art. 487, I do Código de 

Processo Civil, razão pela qual DECRETO a interdição da Sra. Maria Izaíra 

Serafim, DECLARANDO-A incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, nos limites da curatela, quais sejam: emprestar, transigir, dar 

quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou 
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praticar os atos de mera administração, a fim de gerir atos financeiros e 

econômicos, na forma do artigo 4º, inciso III c/c o artigo 1767, inciso I, 

ambos do Código de Direito Civil Brasileiro. Para tanto, nomeio a Sr. Ilson 

Serafim como curador, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 

755, inciso I, do CPC. Sem condenação em custas. Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Intimem-se. Após, publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser 

assinado pelo Curador, com fundamento no art. 755, § 3º do CPC. 

Expeça-se mandado, ao Cartório de Registro Civil, para averbação à 

margem do assento de nascimento do interditado. Após o decurso do 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. P.R.I. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 11 de setembro de 

2017 Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

Eu, Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista Judiciário, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 8 de janeiro de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 244922 Nr: 498-90.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Saraiva de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBS S/A, Estado de Mato Grosso - Coord. de 

Política Habitacional da Secretaria de Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391, Taís Sterchele Alcedo Ambrósio - OAB:194073

 Intimar o advogado da parte REQUERIDA, que em atenção a petição de fls. 

179, de acordo com a r. Decisão de fls. 172/172-v, as testemunhas a 

serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC, deverão 

ser intimadas através doos causídicos , nos termos do artigo 455 do 

NCPC, excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254679 Nr: 5476-13.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Ferreira do Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 121942 Nr: 190-64.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusimar Macedo de Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151, Sélio Soares de Queiróz - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 256, cujo 

dispositivo transcrevo:"Expeça-se alvará judicial para levantamento da 

quantia depositada à fl. 247 em favor do exequente, cuja conta bancária 

conta à fl. 255, na forma da Resolução nº 11/2014/TP. No mais, intime-se a 

autarquia ré para que retifique o tipo do benefício implantado, para que 

conste como “Aposentadoria por Invalidez” ao invés de “auxílio doença”."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 149473 Nr: 44-86.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Patricia Bertola do Prado, CPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 186/189, 

cujo teor/dispositivo transcrevo: "Diante do exposto, e com fulcro no art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil, cumulado art. 20 da Lei Orgânica 

da Assistência Social, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar 

o requerido ao pagamento a requerente CASSIANE PRADO VIEIRA, 

representada por sua genitora PATRÍCIA BERTOLA DO PRADO o benefício 

de prestação continuada no montante de um salário mínimo vigente 

mensal. Para o início do benefício fixo do ajuizamento da ação, qual seja, 

11 de janeiro de 2012 (fl. 05). Por força do artigo 1.288 da CNGJ 

DECLARO: I – Cassiane Prado Vieira, representada por sua genitora 

Patrícia Bertola do Prado; II – benefício previdenciário de amparo 

assistencial; III - no valor do salário mínimo vigente; IV – 11 de janeiro de 

2012; V - no valor do salário mínimo vigente; VI - 11 de janeiro de 2012. 

Confirmo integralmente os efeitos da tutela antecipada concedida às fls. 

46/48. Quanto às prestações vencidas, será devida correção monetária 

incidente sobre as verbas atrasadas (calculada de acordo com o Manual 

de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei Federal n.º 

11.960/2009 e, após, utilizar-se-á como índice o IPCA-E)."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 164543 Nr: 2570-26.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para fornecer o atual e correto 

endereço do autor, tendo em vista a certidão do Oficial do Justiça de fls. 

219, cujo teor transcrevo: " Certifico eu, infra-assinado, que deixei de dar 

cabal cumprimento ao Mandado de Intimação, expedido pelo MMº Juiz da 

Comarca de Mirassol D’Oeste - MT, extraído dos autos do Código de 

nº.164543, onde figura como Requerente – MARIA DE FATIMA MOURA, 

em virtude do endereço se encontrar insuficiente, conforme o Artigo 674 

§2º do CNGC. Sendo assim devolvo o presente mandado em cartório para 

os devidos fins. "

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 221630 Nr: 3786-51.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 218, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Posto isso, JULGO EXTINTO 

o processo de execução, ante o cumprimento pelo executado da 

obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. 

DEIXO de condenar a executada nas custas e honorários advocatícios, 

ante a não resistência à pretensão. Ademais, OFICIE-SE ao Departamento 

da Conta Única solicitando a vinculação dos valores depositados à fl. 188 

a estes autos, logo após, EXPEÇA-SE alvará em favor do advogado da 

autora, na conta ora informada, para levantamento do valor depositado. P. 

R. I. C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo."

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251423 Nr: 3790-83.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lairce Macedo Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi designada para o dia 

07/02/2018, às 12h30, a realização de perícia na parte autora, devendo 

Vossa Senhoria providenciar a intimação do periciando para comparecer 

ao ato munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando, receita 

médica atualizada, exames complementares que identifique sua patologia e 

documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251684 Nr: 3941-49.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suellen Aparecida Perez, AFPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi designada para o dia 

07/02/2018, às 12h00, a realização de perícia na parte autora, devendo 

Vossa Senhoria providenciar a intimação do periciando para comparecer 

ao ato munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando, receita 

médica atualizada, exames complementares que identifique sua patologia e 

documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254674 Nr: 5471-88.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo Luiz Tertuliano Perez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256104 Nr: 103-64.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iuri Seror Cuiabano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lucia Marques Vieira Cuiabano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 24/26, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:" Presentes, a priori, os requisitos 

autorizadores que ensejaram o presente pedido, DEFIRO a medida liminar 

de busca e apreensão do veículo automotor Marca /Modelo: Hyunday 

Santa Fé 3.5, placa NRF 5482, que se encontra na Rua Janio Quadros, nº 

241, Bairro Jardim das Oliveiras, Mirassol d'Oeste/MT, bem como dos 

objetos pessoais do requerente, tais como roupas e livros, sendo que o 

veículo e os objetos pesoais deverão ser depositados nas mãos do autor 

ou de quem este indicar expressamente nos autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 76203 Nr: 1553-57.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603, Neula de Fátima Miranda - OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE HERDEIROS

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1553-57.2009.811.0011

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: José da Silva

PARTE RÉQUERIDA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

FINALIDADE: Proceder com a intimação do herdeiros SILVANA DOS 

SANTOS SILVA, brasileira, portadora do RG nº 1757508-7 SSP/MT e do 

CPF nº 014.328.281-69, residente na Rua Plano Cruzado, nº 582, Jardim 

Morada do Sol, São José dos Quatro Marcos - MT; SILVANILDA DOS 

SANTOS DA SILVA, brasileira, portadora do RG Nº 1764400-3 SSP/MT E 

DO CPF Nº 015.646.741-00, residente na Rua 27 de Fevereiro, Cidade 

Tamandaré, Mirassol D'Oeste - MT; ADRIANO DOS SANTOS SILVA, 

brasileiro, casado, portador do RG nº 1995329-1 SSP/MT e do CPF nº 

741.692.381-68, residente na Av dos 4 Marcos, nº 726, Jardim Bela Vista, 

São José dos Quatro Marcos - MT e VERCIANO DOS SANTOS SILVA, 

brasileiro, portador do RG nº 2174881-0 SSP/MT e do CPF nº 032.877.581, 

residente na Rua Quatro Marcos, nº 726, Bairro: Bela Vista, Cidade: São 

José dos Quatro Marcos-MT, de que foi expedido Alvarás de Autorização, 

quais sejam: 1) Alvará autorizando os herdeiros a levantar a importância 

de R$ 37.348.09; 2) Alvará autorizando o(a) advogado(a) a levantar a 

importância de R$ 3.818,86), referente aos honorários advocatícios os 

quais foram entregues ao(a) advogado(a) do(a) mesmo(a).

DECISÃO/DESPACHO: Código nº 76203. Tendo em vista que às fls. 

205/208 fora realizada pesquisa junto aos Sistemas SIEL e INFOJUD para 

obter o endereço atualizado dos herdeiros, contudo, não foram 

encontrados, consoante certidão do Oficial de Justiça de fl. 209, 

DETERMINO a intimação dos herdeiros via editalícia com prazo de 20 

(vinte) dias, a fim de cientificá-la acerca da expedição do alvará de 

levantamento de valores vertidos neste autos. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e volvam-me conclusos para extinção. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 05 

de dezembro de 2017. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Caroline da Silva 

Cruz de Sá, Analista Judiciário, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 8 de janeiro de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 101971 Nr: 764-24.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. C. Bernardini Félix - ME, Jeanne Cristine Bernardini 

Felix

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, LUIS RODOLFO DE FARIA FIQUEIREDO - OAB:11520, Mirian 

Correia da Costa - OAB:6.361, THIAGO DE THADEU CALMON TENUTA 

- OAB:12752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, LÁZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - 

OAB:8194-A

 Intimar o advogado da parte requerida para que no prazo legal se 

manifeste sobre o Laudo Pericial juntado.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 108417 Nr: 1732-54.2010.811.0011

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leticia Regina de Oliveira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rossilda Tarcila Lema Ruiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23.151, Regina 

Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 Intimar o advogado da parte autora de que os autos encontram-se nesta 

Secretaria a vossa disposição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 143698 Nr: 3594-26.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Domingos Theodoro de Almeida, Cosme 

Emerson da Conceição Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B, Geovani Mendonça de Freitas - OAB:MT 11.473/A, 

Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14.258-

 Intimar o advogado do exequente Banco do Brasil S/A, para que dê 

prosseguimento no feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 153783 Nr: 719-49.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG BRASIL MULTICARTEIRA (FUNDO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Mayer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Ribeiro Fuente 

Cañal - OAB:13578/A, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO NOBRE CASTELO - 

OAB:13574-A, ELBE RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - OAB:15020-B, 

Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - OAB:12.090-A

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão do oficial de justiça de fls. 112, cujo teor transcrevo:" Certifico 

que em cumprimento ao mandado retro, me dirigi ao endereço indicado, 

mas não encontrei o requerido Vilson Mayer, sendo que fui informada pelo 

seu irmão, Sr. Mauri, de que ele reside em "Apuí - Amazonas", mas não 

soube informar seu atual endereço"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 157895 Nr: 1399-34.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo de Souza Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:195420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 166700 Nr: 3094-23.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Arcendina Fontes Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Érica Cristina Ártico - OAB:17.432/B, Fabiano 

Giampietro Morales - OAB:11207-B, Liliane Assunção Beltramini - 

OAB:21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que os autos encontram-se nesta 

Secretaria a vossa disposição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 205959 Nr: 1156-22.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana de Jesus Galhardo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A, Credito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:52589, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14469-A

 Intimar o advogado da parte requerida acerca dos documentos juntados 

às fls. 171/174, bem como para que querendo se manifeste no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 230132 Nr: 1895-58.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selio Soares de Queiroz, Antonio Carlos Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dario Roberto Ferreira Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23.151, Sélio Soares 

de Queiróz - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celia Regina de Mattos 

Prado - OAB:8961, Marcel de sá Pereira - OAB:

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 204, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Considerando-se a ausência de 

manifestação fo executado (fl. 200) quanto à penhora online realizada às 

fls. 194/197, converto a indisponibilidade em penhora e determino a 

tranferência dos valores bloqueados para o Departamento da Conta Única, 

nos termos do art. 854, parágrafo 5º do Códigp de Processo Civil."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 238929 Nr: 2227-88.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PECdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mercia Vilma do Carmo - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 Intimar os advogados das partes autora e requerida para se manifestarem 

nos autos sobre o Laudo Psicológico juntado, no prazo de 15 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 240433 Nr: 3114-72.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdirene da Silva Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egleisson Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY A STORTI 

ASSUNÇÃO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO
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Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Requerido(a): Egleisson Marques de Oliveira, 

Cpf: 04669099698, Rg: MG 10.980.808 SSP MG Filiação: Anadir Marques 

de Oliveira e Maria Batista de Oliveira, data de nascimento: 20/09/1979, 

brasileiro(a), natural de Aldeia-MG, casado(a), empresário / pecuarista, 

Endereço: Edmilson José dos Santos, S/nº(casa Vermelha do Lado 

Direito), Bairro: Jardim das Flores Iii(fone: 65.99966-9780), Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT

Finalidade:Intimar o requerido para que regularize sua representação 

processual no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para para 

pagar o débito no valor de R$1.874,00, no prazo de 15 dias, acrescido das 

custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios 

arbitrados no mesmo patamar. Não oferecida impugnação no prazo a que 

alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

eventualmente penhorados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Caroline da Silva Cruz de Sá, Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247582 Nr: 1915-78.2017.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Antonia Natalina Ramos Barbosa, EFAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Ramos Ribeiro, Eidiane Carla Gomes 

de Alcântara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY APPARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 50, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Em face do exposto, com espeque no artigo 

485, incisos IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 249836 Nr: 2964-57.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdS, GPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 74/76, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Pelo exposto, com arrimo no art. 269, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

de revisão da verba alimentar a ser paga pelo requerente Anderson 

Pereira dos Santos em favor de sua filha ao percentual de 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo, que atualmente se refere ao montante de 

R$281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez centavos), a serem 

devidos desde a data da citação inicial."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250552 Nr: 3304-98.2017.811.0011

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: INTIMAÇÃO DIAS

AUTOS N.º 3304-98.2017.811.0011-código 250552

 ESPÉCIE: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

PARTE REQUERIDA: Dionisio Gonçalves Cardoso

INTIMANDO(A, S): Dionisio Gonçalves Cardoso Filiação: Dorival Cardoso e 

de Marivalda Gonçalves de Mecedo, data de nascimento: 17/05/1997, 

brasileiro(a), natural de Barueri-SP, solteiro(a), estudante, atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/07/2017

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Código: 250552.Cuida-se de procedimento instaurado para 

apurar a prática de atos infracionais análogos aos delitos previstos nos 

artigos 158, §1°, do Código Penal c/c art. 103 do ECA, em tese, praticado 

pelo adolescente Dionísio Gonçalves Cardoso.O representante do 

Ministério Público ofertou ao menor infrator remissão condicionada ao 

cumprimento de medida socioeducativa de prestação de serviço à 

comunidade (fls. 18/18-vº), tendo sido devidamente homologada às fls. 

10/10-v°.Aportou-se aos autos cota Ministerial informando que o menor 

cumpriu integralmente a medida socioeducativa de prestação de serviços 

à comunidade.O representante do Ministério Público se manifestou às fls. 

19, pugnando pela extinção do presente feito, frente ao cumprimento da 

medida socioeducativa imposta pelo julgamento da representação.Vieram 

os autos conclusos.É O RELATO.DECIDO.No caso sub judice, o 

requerimento Ministerial merece acolhimento, pois, conforme se verifica no 

ofício juntado aos autos, o adolescente cumpriu integralmente a medida 

socioeducativa de prestação de serviços à comunidade.Ante o exposto, à 

vista das informações constantes nos autos, RECONHEÇO O 

CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA aplicada ao adolescente 

Dionisio Gonçalves Cardoso e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

feito.Sem custas e despesas processuais, nos termos do art. 141, 

Estatuto da Criança e do Adolescente.Cientifique-se o Ministério Público 

Estadual.Promovam-se as baixas e remetam-se os vertentes autos ao 

arquivo, com as cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2017.Edna Ederli 

Coutinho, Juíza de Direito.

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 7 de janeiro de 2018.

Kátia Fernanda Pereira Moretti

Gestora Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 252206 Nr: 4182-23.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemi Alves da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que foi designada para o dia 

07/02/2018, às 12h10, a realização de perícia na parte autora, devendo 

Vossa Senhoria providenciar a intimação do periciando para comparecer 

ao ato munido(a) dos seguintes itens: medicação que está usando, receita 

médica atualizada, exames complementares que identifique sua patologia e 

documento com foto para identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255721 Nr: 5887-56.2017.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARCOS FERREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilene Firmino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora para que compareça na audiência de 

conciliação a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 
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de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, designada 

para o dia 02/03/2018, ÀS 16H00, bem como de que, o autor será intimado 

na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 239540 Nr: 2540-49.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para providenciar o recolhimento 

de guia de distribuição de carta precatória encaminhada à Comarca de 

Cuiabá/MT, com a finalidade de intimação da parte requerida da sentença, 

devendo juntar aos autos os originais das guias e comprovantes de 

recolhimento, para posterior envio a comarca deprecada, no prazo de 10 

(dez) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-63.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da r. Decisão constante 

nos presentes autos bem como da audiência conciliatória designada para 

a data de 14 de Março de 2018 às 17:00 horas, devendo o(a) 

advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da 

mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-63.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da r. Decisão constante 

nos presentes autos bem como, para RETIFICAR a audiência conciliatória 

designada e intimada pelo Id. 11208569, sendo que a data e horário 

corretos são: 14 de Março de 2018 às 13:00 horas, devendo o(a) 

advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da 

mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010114-21.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO OAB - MT0017370A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a expedição de 

intimação da parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais a qual fora condenada por Sentença, no valor de R$ 536,72, sob 

pena de ser lavrada certidão de débito e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, tudo 

em conformidade com a R. Sentença constante no ID. 5195996 e o Cálculo 

de ID. 10330300 dos presentes autos, NOS MOLDES DO ART. 351, 

PARÁGRAFOS 1º E 2º DA CNGC E PROVIMENTO N. 12/2017-CGJ. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 19 de dezembro de 2017. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010039-11.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SALUSTIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando o pleito de id. nº 10745533, onde ressai a não 

concordância do exequente sobre o pedido de parcelamento, EXPEÇA-SE 

mandado de intimação, penhora e avaliação, calculando-se previamente o 

valor devido, para que a parte executada quite a dívida em 15 (quinze) 

dias, sob pena de multa de 10%, a ser acrescida em benefício da parte 

exequente, se não acontecer o adimplemento do título no referido prazo, 

nos termos dos arts. 52 e 53 da Lei dos Juizados Especiais, e 523, §1ºe 

§2º do NCPC. Não sendo quitado o título, penhorem-se bens, avaliando-os 

no ato o próprio oficial de justiça e indagando à parte executada se aceita 

dá-los em pagamento como forma de quitação total ou parcial do título, 

especificando-se as condições. Em caso positivo e se aceitá-los a parte 

exequente, deverá esta proceder à reposição de eventual diferença a 

maior entre o crédito o valor da avaliação, com a posterior conclusão dos 

autos para extinção da execução. Se inferior o valor do bem entregue com 

a dação, o feito prosseguirá pelo crédito remanescente. Sobre a penhora 

e avaliação deverão as partes ser intimadas a se pronunciarem. Para 

tanto, conveniente que a parte credora indique bens a serem constritados. 

Se não forem encontrados a parte devedora ou bens penhoráveis desta, 

a execução será extinta, restituindo-se os documentos à parte exequente. 

Cientifique-se a parte executada que poderá ofertar embargos versando 

este sobre as matérias veiculadas no art. 52, inciso IX, da Lei n.° 

9.099/1995. Se o valor do débito for superior a 20 (vinte) salários mínimos, 

os embargos deverão ser por escrito e por meio de advogado. Se inferior 

a esse limite poderá ser verbalmente a interposição deles. De tudo 

cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2017. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-39.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NUNES CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s das partes da R. Decisão constante dos 

presentes autos, bem como, da audiência conciliatória designada para a 

data de 20 de março de 2018 às 14:00 horas, devendo o(a) advogado(a) 

da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da mencionada 

audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte autora na 

audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000454-54.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TEODORO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s das partes da R. Decisão constante dos 

presentes autos, bem como, da audiência conciliatória designada para a 

data de 20 de março de 2018 às 13:30 horas, devendo o(a) advogado(a) 

da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da mencionada 

audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte autora na 

audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-06.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação dos 

advogados das partes acerca do Cálculo realizado pelo Contador deste 

Juízo, consoante ID 9270799, para que se manifestem, no prazo igual de 

15 (quinze) dias. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 03 de 

agosto de 2017. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-06.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação dos 

advogados das partes acerca do Cálculo realizado pelo Contador deste 

Juízo, consoante ID 9270799, para que se manifestem, no prazo igual de 

15 (quinze) dias. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 03 de 

agosto de 2017. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-27.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s das partes da R. Decisão constante dos 

presentes autos, bem como, da audiência conciliatória designada para a 

data de 07 de março de 2018 às 15:00 horas, devendo o(a) advogado(a) 

da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da mencionada 

audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte autora na 

audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-79.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELINE BATISTA SUQUERE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s das partes da R. Decisão constante dos 

presentes autos, bem como, da audiência conciliatória designada para a 

data de 07 de março de 2018 às 16:00 horas, devendo o(a) advogado(a) 

da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da mencionada 

audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte autora na 

audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-66.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERI DO NASCIMENTO SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s das partes da R. Decisão constante dos 

presentes autos, bem como, da audiência conciliatória designada para a 

data de 21 de fevereiro de 2018 às 13:30 horas, devendo o(a) 

advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da 

mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000418-12.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIMOPAR MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora acerca da R. Decisão de Id. 

11107833, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 21 

de Março de 2018 às 15:30horas, devendo Vossa Senhoria comunicar a 

parte autora do dia e horário da mencionada audiência. Ressalvo-lhe 

ainda, que o não comparecimento da parte autora na audiência 

conciliatória poderá ensejar na condenação as custas processuais, com 

base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-40.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO MENDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 14 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010081-94.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO DE LOUDES BERTOLDI ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ITAÚ BMG CONSIGNADOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 19 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010364-88.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI SOARES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010339-41.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MENDES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO)

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de dezembro de 

2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-31.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR BARBOSA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

LEILAINE PRATES RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010070-31.2017.8.11.0011 REQUERENTE: ADAIR BARBOSA 

DE QUEIROZ REQUERIDO: EDSON LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS, LEILAINE 

PRATES RODRIGUES Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos por LEILAINE PRATES RODRIGUES e EDSON LUIZ 

TEIXEIRA DOS SANTOS, em face da r. sentença proferida em sede de 

juízo singular, em ação pelo rito da Lei 9099/95. Os embargantes alegam 

que o valor para indenização pelos danos materiais foi indicado 

incorretamente em R$1.803,00 (Um mil, oitocentos e três reais), sendo o 

correto R$1.401,50 (Um mil, quatrocentos e um reais e cinquenta 

centavos). Diante do equívoco desta juíza leiga pelo que constou o importe 

incorretamente no dispositivo, em contradição com a fundamentação, 

merece ser retificado o valor. Frente ao exposto, apresento a minuta de 

sentença para fins de acolher e conhecer parcialmente dos presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com a retificação do valor dispositivo da 

sentença que condenou em indenização por danos materiais para fazer 

constar “R$2.803,00 (dois mil e oitocentos e três reais), sendo descontado 

o valor já depositado em juízo”, julgando extinto o presente feito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Remeto à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 11 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, 

facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-05.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LUCIA LONGO VOLTOLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010020-05.2017.8.11.0011 REQUERENTE: ANTONIA LUCIA 

LONGO VOLTOLINI REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, BANCO 

DO BRASIL SA Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a requerente – ANTONIA LUCIA 

LONGO VOLTOLINI - promove em desfavor de SKY BRASIL SERVIÇOS 

LTDA. e BANCO DO BRASIL SA, sob o fundamento de que possui uma 

conta corrente no banco réu, mas nunca liberou a utilização de cartão de 

crédito. Porém, em 06 de Outubro do ano de 2.016, a Requerente recebeu 

uma fatura de cartão de crédito com uma compra no valor de R$371,50 

(trezentos e setenta e um reais e cinquenta centavos), a serem pagos em 

05 (cinco) prestações de R$74,30 (setenta e quatro reais e trinta 

centavos) em favor da Ré Sky. Relatou que contatou a ré Sky e pelo 

protocolo 201625622494257 de atendimento foi informada de que 

precisaria procurar o réu banco. Aduziu que se dirigiu à agência bancária, 

mas também não obteve êxito, sendo que recebeu fatura de cartão que 

não estava ao menos bloqueado. Pleiteia a declaração: de inexistência de 

débito, de nulidade do contrato perante a ré SKY, de anulação da opção 

de cartão de crédito, bem como indenização pelos danos morais. Citadas 

as empresas requeridas compareceram em sede de audiência de 
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conciliação, infrutífera e apresentaram suas defesas. O réu Banco do 

Brasil alegou em preliminar ilegitimidade da parte diante de não ser o banco 

responsável pelo lançamento e contratação do serviço, inépcia da inicial 

pela narrativa não decorrer à lógica do pedido; no mérito, aduziu pela 

legalidade nos procedimentos adotados pelo banco, sendo somente a ré 

contratada responsável, assim como culpa exclusiva da autora por não 

reclamar das cobranças no prazo de 30 dias conforme regulamento. A ré 

Sky apresentou contestação indicando a retificação do pólo passivo; e no 

mérito arguiu pela responsabilidade objetiva do banco réu quanto à 

cobrança, inclusive por não possuir os dados da autora. Também 

mencionou culpa exclusiva de terceiro. A autora apresentou impugnação à 

contestação e rechaçou os argumentos lançados pela requerida, pugnou 

pela procedência do feito. Deferia tutela antecipada, mas não cumprida. É 

o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Inicialmente, retifique-se a denominação do pólo passivo da presente ação 

para constar SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. PRELIMINAR 

Tangentemente à preliminar de ilegitimidade de parte, merece ser afastada 

em vista que o banco réu possui responsabilidade pelos débitos que são 

realizados em cartão de crédito por ser o administrador e obrigado a 

conferir os dados do negócio jurídico entre as partes. O banco réu está na 

cadeia de fornecedores de produtos e, como tal, responde solidariamente 

por todos os danos causados aos seus consumidores. Referente à 

inépcia por não decorrer o pedido da narrativa, impróspera. Embora 

questão intimamente ligada com o mérito, esclareço que a autora 

fundamentou cordialmente seu pedido de declaração de nulidade de 

cartão de crédito e abstenção em órgão de proteção ao crédito, bem como 

os demais pedidos. Toda a exordial pauta-se em ausência de contratação 

de serviços e disto decorrem os pedidos. MÉRITO No que concerne às 

cobranças realizadas no cartão de crédito liberado em nome da autora, 

alega que não houve a contratação desta modalidade, tampouco do 

serviço da SKY. A autora demonstrou com seus documentos que 

desconhece qualquer contratação de serviços da ré SKY, assim como 

não liberou a utilização de cartão de crédito da sua cártula que somente 

utiliza em débito. Em contrapartida, as rés não comprovaram uma 

contratação de serviços da SKY, ausente qualquer documentação 

plausível a ensejar prova no sentido de que a autora celebrou negócio 

jurídico com esta ré. Já o banco réu, também deve ser responsabilizado 

por ter liberado sem o consentimento da autora a modalidade de crédito e 

ainda permitido inclusão de um contrato que não lhe foi apresentado 

referido à ré Sky. Por ser uma instituição financeira, deve analisar as 

operações e conferir todas as documentações de contratação dos seus 

clientes. Em que pese as alegações de fraude, por todas as partes, não 

tem o condão de afastar os réus de responsabilidade por bem atender e 

servir seus clientes/consumidores. Neste compasso, os réus que atuam 

como fornecedores de produtos, devem averiguar e conferir os dados, 

utilização de serviços e contratações por seus clientes regulamente. Ou 

seja, precisam agir com a cautela de conferir os extratos antes do envio 

aos seus clientes e, se necessário, contatá-los visando confirmação. 

Consigne-se julgado:em Diários “TJ-RO - Recurso Inominado RI 

10074955220118220601 RO 1007495-52.2011.822.0601 (TJ-RO) Data de 

publicação: 19/03/2013 Ementa: Consumidor. Cartão de crédito. Desconto 

indevido. Inexistência de contratação. Fraude praticada por terceiro não 

afasta a responsabilidade das empresas quanto a ingerência indevida na 

vida financeira de terceiros de boa-fé. Dano moral. Cabimento. 

R$4.000,00. Sentença parcialmente mantida para elevar a condenação de 

R$2.000,00 para R$4.000,00. Restituição simples dos valores 

descontados indevidamente por ausência de má-fé.”. Indiscutivelmente os 

réus falharam na prestação de seu serviço ao negativar o nome de uma 

pessoa que não possui contrato de serviços e, ainda que sendo 

cientificados dos transtornos causados à autora, nenhuma providência 

tomaram no sentido de cancelamento das faturas e serviços. A 

negativação ocorreu pelo valor de R$344,12 (trezentos e quarenta e 

quatro reais e doze centavos) em 10/10/2016 de cartão de crédito do 

banco réu. A fatura que incluiu o serviço da ré Sky possui a numeração 

de um cartão de crédito que ainda não estava desbloqueado, qual seja, 

final 6059. Sendo assim, fornecedoras de produtos que são ambos os 

réus ré, tornam-se responsáveis por providenciar meios de bem tratar os 

consumidores vinculados a si. É o que se retira da interpretação do art. 14 

da Lei n.º 8.078/1990: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

(...)”. Confira-se caso análogo: “TJSP - Apelação APL 

00027147120098260145 SP 0002714-71.2009.8.26.0145 (TJ-SP) Data de 

publicação: 21/08/2014 Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL Cartão 

magnético Compras não reconhecidas pela titular do cartão Existência e 

validade do consentimento da vítima não demonstrada Falha na prestação 

do serviço Responsabilidade objetiva do réu Risco profissional Reparação 

material devida Dano moral bem caracterizado Damnum in re ipsa - 

Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade 

Procedência decretada nesta instância ad quem Recurso provido.”. e 

“TJ-RJ - APELAÇÃO APL 00749970220078190002 RIO DE JANEIRO 

NITEROI 7 VARA CÍVEL (TJ-RJ) Data de publicação: 01/03/2013 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. 

EXTRAVIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELA TITULAR DO CARTÃO. 

COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. 

MANUTENÇÃO. In casu, verifica-se que houve falha na prestação de 

serviços, pois as operações efetuadas por terceiros geraram a cobrança 

de obrigações às quais a parte autora não anuiu. O montante indenizatório 

no aporte de R$ 5.000,00 (dois mil reais) mostra-se proporcional aos 

danos presentes no caso em tela, de forma que não merece acolhida a 

pretensão do réu para seja reduzido. Negativa de seguimento ao recurso, 

na forma do art. 557 do CPC.”. Portanto, indevida a disponibilização de 

crédito do cartão da autora, somado à indevida autorização de débito em 

fatura de um serviço que não contratou. Concernente à ré Sky, ilegal a 

contratação de um serviços em nome da autora que, sequer apresentou 

contrato efetivamente assinado pela consumidora. Aliás, não juntou 

nenhum documento probante de suas alagações. DANOS MORAIS 

Referente ao abalo moral provocado à Autora devido uma conduta falha 

dos banco e empresa ré, prospera seu pedido, eis que solicitou ao banco 

análise quanto aos valores que desconhece e, igualmente para ré Sky, 

mas não foi atendida. Claramente que toda esta situação causou um 

constrangimento e um sofrimento psicológico à Autora, vendo-se numa 

situação de angústia e perda de tempo em tentar solucionar a questão, 

somado ao fato de ser uma pessoa idosa. A falha na prestação de 

serviços pela ré é latente, sendo certo que o autor comprovou a conduta 

das rés, o dano e o nexo de causalidade. Ao passo que as rés, em nada 

comprovaram suas defesas. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali: “...na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Assim sendo, 

referente aos danos morais, entendo por devidos para indenizar ao Autor, 

à luz do artigo 14 do CDC. Nessa toada, considerando a condição 

econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização do dano moral, reputo razoável a tal 

título o valor de R$6.000,00 (seis mil reais). CONCLUSÃO Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de julgar procedente o pedido 

para o efeito de condenar a ré: a) à declaração de inexistência de débitos 

em nome da autora pelo valor constante na exordial como lançado em 

fatura de cartão de crédito, bem como exclusão de seu nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito deste citado contrato; b) declarar o 

cancelamento da modalidade de cartão de crédito em nome da autora, 

disponibilizando exclusivamente a opção débito; c) à indenização pelos 

danos morais, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais); sendo corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos 

termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e com juros de 

mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Opino pela ausência de condenação da requerida em 
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custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95. Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor 

da condenação, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da 

sentença, além da correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de 

multa de 10% consoante o disposto no artigo 523 do CPC, sendo que o 

depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 

do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 13 de dezembro 

de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos 

legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 19 de 

dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-81.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS FERREIRA SALGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000200-81.2017.8.11.0011 REQUERENTE: MANOEL MESSIAS 

FERREIRA SALGADO REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. Cuida-se de 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, pelo rito da Lei 9.099/95, em que o requerente 

– MANOEL MESSIAS FERREIRA SALGADO - promove em desfavor de 

BANCO PAN S.A., sob o fundamento de que recebeu em julho de 2017 um 

comunicado do SERASA Experian informando quanto a uma dívida no 

Cred. Cartão, Contrato nº.4346390937246007, com data do vencimento 

07/06/2017, valor de R$879,67 (oitocentos e setenta e nove reais e 

sessenta e quatro centavos), constando como credora o Banco Pan S/A 

CNPJ: 59.285.411/0001-13, sendo que alegou não possuir relação jurídica 

com esta instituição. Pleiteia indenização por danos morais, bem como 

exclusão do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Citado o 

banco réu compareceu em sede de audiência de conciliação, infrutífera e 

apresentou sua defesa. O réu aduziu, em contestação, a contratação do 

autor em cartão de crédito consignado nº 4218XXXXXXXX9047, em 

13/09/2005, perante a instituição BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A – 

BCSUL, que foi adquirida em leilão pelo banco réu e com pagamento 

mediante desconto em folha de salário. Deferia tutela antecipada para 

exclusão do nome do autor dos registros/banco de dados de(a) SERASA 

e SPC. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Inicialmente opino pela concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita tendo em vista a insuficiência econômico e financeira do autor, 

nos termos da lei 1060/50. Inicialmente, retifique-se a denominação do pólo 

passivo da presente ação para constar BANCO PAN S/A. MÉRITO O autor 

pretende a exclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito 

devido não possuir relação jurídica com o banco réu por não ter 

contratado qualquer produto desta empresa. No que concerne às 

cobranças realizadas no cartão de crédito com consequente inclusão do 

nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, restou 

comprovado nos autos que, houve um comunicado de existência de dívida 

perante o banco réu ao autor. Em contrapartida, o banco réu aduziu que o 

autor contratou com o Banco Cruzeiro do sul e, pela aquisição do banco 

réu da carteira de clientes referente à alguns contratos daquele banco em 

liquidação, o banco réu tornou-se credor do autor. Em que pese a defesa 

do banco réu em indicar algumas faturas e telas de sistema interno, 

produzidas unilateralmente, não houve prova de contrato assinado ou até 

mesmo uma contratação verbal em ligação do autor com o banco. Neste 

compasso, o réu que atua como fornecedor de produtos, torna-se 

responsável por providenciar meios de bem tratar os consumidores 

vinculados a si. É o que se retira da interpretação do art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

(...)”. Indiscutivelmente o banco réu falhou na prestação de seu serviço ao 

negativar o nome de uma pessoa que não possui contrato de serviços. A 

negativação ocorreu indevidamente e se respaldo em negócio jurídico 

celebrado pelo autor. Neste sentido, merece ser excluído o nome do autor 

junto ao SERASA/SCPC, confirmando-se a tutela antecipada concedida. 

DANOS MORAIS Referente ao abalo moral provocado ao Autor devido 

uma conduta falha do banco réu, prospera seu pedido, eis que não 

realizou contratação de nenhum serviços junto ao banco. Claramente que 

toda esta situação causou um constrangimento e um sofrimento 

psicológico ao Autor, vendo-se numa situação de angústia e perda de 

tempo em tentar solucionar a questão, somado ao fato de ser uma pessoa 

idosa. A falha na prestação de serviços pelo réu é latente, sendo certo 

que o autor comprovou a conduta da ré, o dano e o nexo de causalidade. 

Ao passo que o réu, em nada comprovou nos termos da sua defesa. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali: 

“...na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Assim sendo, referente aos danos morais, 

entendo por devidos para indenizar ao Autor, à luz do artigo 14 do CDC. 

Nessa toada, considerando a condição econômica das partes, o grau da 

ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da indenização do dano 

moral, reputo razoável a tal título o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais). 

CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido 

de julgar procedente o pedido para o efeito de condenar a ré: a) à 

exclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito do 

citado contrato na contestação e com base no comunicado apresentado à 

exordial,no importe de R$879,67 (oitocentos e setenta e nove reais e 

sessenta e quatro centavos); b) à indenização pelos danos morais, no 

valor de R$4.000,00 (quatro mil reais); sendo corrigidos monetariamente 

pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Súmula 362 

do Superior Tribunal de Justiça, e com juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino pela ausência de 

condenação da requerida em custas e despesas processuais, bem assim 

em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, 

nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. 

Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 19 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 
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disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-15.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISVECO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Restituição c/c Indenização por Danos 

Morais, na qual a parte autora sustenta que houve falha na prestação do 

serviço fornecido pela reclamada, posto que mesmo após trocar uma peça 

de seu carro, continuou com o mesmo problema, sendo obrigado a pagar 

novamente pelo serviço em outra oficina, uma vez que ao tentar 

solucionar o problema com a demandada, foi humilhado e maltratado. 

Citada a parte requerida, postulou pelo reconhecimento da complexidade 

da causa, com a sua extinção, ante ser necessária realização de perícia 

técnica nas peças e no veículo. Instada, a requerente aduz não ser 

necessária a perícia, requerendo a procedência da demanda. Sucinto 

relatório. Decido. A Lei nº 9099/95 é clara ao estabelecer a competência 

dos Juizados Especiais para processar e julgar tão-somente causas 

cíveis de menor complexidade. De acordo com o inciso II do artigo 51, da 

Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

“II – quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu 

prosseguimento, após a conciliação;” Forçoso reconhecer que somente a 

prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de 

fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da 

função jurisdicional no caso em análise. Portanto, o reconhecimento da 

complexidade da matéria é medida que se impõe, a fim de salvaguardar os 

preceitos constitucionalmente previstos, antes de oportunizar a 

comprovação de causa impeditiva, extintiva ou modificativa do pleito inicial. 

Desta forma, sobressai a incompetência do Juizado Especial Cível, razão 

por que há de ser extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a 

complexidade da causa. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, OPINO pelo reconhecimento da INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste 

Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante a complexidade da 

causa, e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 

9.099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010721-39.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010721-39.2012.8.11.0011 REQUERENTE: CARMELITA ROSA 

DE SOUZA REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos por Carmelita Rosa de Souza em face da r. sentença proferida em 

sede de juízo singular, em ação pelo rito da Lei 9099/95. A embargante 

alega a presença de omissão na r. sentença diante da ausência de 

determinação para expedição da certidão de crédito em favor da 

Autora/embargante pela falência decretada da ré. No entanto, tem-se que 

fora decretada a falência do banco réu em 12/08/2015, no Processo 

nº.1071548-40.2015.8.26.0100, que tramita perante a 2º. Vara de 

Falências e Recuperações Judiciais do Foro Cível Central da Comarca de 

São Paulo/SP. Sabidamente, verifica-se a impossibilidade de 

prosseguimento da presente demanda perante o Juizado Especial Cível 

por incompetência pela parte ser massa falida. Consigne-se: “TJ-TO - 

Recurso Inominado RI 00033947720168279200 (TJ-TO) Data de 

publicação: 31/12/1969 Ementa: RECURSO CÍVEL. DEMANDA AFORADA 

CONTRA SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE TEVE SUA FALÊNCIA 

DECRETADA NO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE 

TRAMITAÇÃO DO FEITO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. ART. 8º DA LEI 

9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. 

Cuidando-se a demandada de sociedade empresária que teve sua falência 

decretada no curso do processo, impõe-se seja extinta a demanda, sem 

exame do mérito, posto que, nos termos do art. 8º, caput, da Lei 9099/95, 

a massa falida não poderá ser parte em processo que tramite perante o 

Juizado Especial 2. Sentença anulada. Extinção do feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 51, IV da Lei 9.099/95. (RI 

0003394-77.2016.827.9200, Rel. Juiz PEDRO NELSON DE MIRANDA 

COUTINHO, 2ª Turma Recursal Cível, julgado em 13/07/2016).”. Com efeito, 

pela aplicação do artigo 8º. da Lei 9099/95, a ação foi extinta sem 

resolução de mérito. Inaplicável a expedição de certidão em favor da 

embargante, uma vez que não houve prosseguimento do feito. Diante 

disto, não merece acolhimento os presentes embargos declaratórios. 

Frente ao exposto, apresento a minuta de sentença pelo não acolhimento 

dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, julgando extinto o presente 

feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 01 de janeiro de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo o Projeto de Sentença 

apresentado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Em 

consequência, JULGO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

INTERPOSTOS, com fulcro no artigo 1.022, I, do Novo Código de Processo 

Civil, acatando a opinião da Juíza Leiga. Desta decisão deverão ser 

intimadas as partes, via patronos. Nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Mirassol D`Oeste/MT, 02 de janeiro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010356-48.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 19 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-64.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR RODRIGUES CRISTIANISMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da R. Decisão constante 

dos presentes autos constante no ID 10888200, bem como, da audiência 

conciliatória designada para a data de 07 de março de 2018 às 16:30 

horas, devendo a advogada da parte autora comunicar a mesma do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-77.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO VALENCIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATELIE ALVIM INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIA APARECIDA FERREIRA PIMENTA OAB - MG0107087A (ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 19 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-17.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR NOVAIS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 19 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010135-65.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGUES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 19 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010532-22.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO ALEXANDRE CARFANE ZOCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELMO GOES EMERICK OAB - MT10904/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 19 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-54.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ISAQUE MENDES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 19 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-25.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 
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Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 19 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010268-73.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ALVES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA OAB - MT0012985A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

JOSE RIBEIRO DELMENDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

Renato Rodrigues Coutinho OAB - MT0014393A (ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A (ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando que a executada aportou aos autos comprovantes 

de pagamento do débito exequendo, bem como cumprimento da obrigação 

posta, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral. Com 

o transcurso do prazo, certifique-se e voltem-me CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 12 de dezembro 

de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010568-64.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAIR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRALTERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando o pleito de id. nº 11055159, EXPEÇA-SE mandado de 

intimação, penhora e avaliação, calculando-se previamente o valor devido, 

para que a parte executada quite a dívida em 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%, a ser acrescida em benefício da parte exequente, se 

não acontecer o adimplemento do título no referido prazo, nos termos dos 

arts. 52 e 53 da Lei dos Juizados Especiais, e 523, §1ºe §2º do NCPC. Não 

sendo quitado o título, penhorem-se bens, avaliando-os no ato o próprio 

oficial de justiça e indagando à parte executada se aceita dá-los em 

pagamento como forma de quitação total ou parcial do título, 

especificando-se as condições. Em caso positivo e se aceitá-los a parte 

exequente, deverá esta proceder à reposição de eventual diferença a 

maior entre o crédito o valor da avaliação, com a posterior conclusão dos 

autos para extinção da execução. Se inferior o valor do bem entregue com 

a dação, o feito prosseguirá pelo crédito remanescente. Sobre a penhora 

e avaliação deverão as partes ser intimadas a se pronunciarem. Para 

tanto, conveniente que a parte credora indique bens a serem constritados. 

Se não forem encontrados a parte devedora ou bens penhoráveis desta, 

a execução será extinta, restituindo-se os documentos à parte exequente. 

Cientifique-se a parte executada que poderá ofertar embargos versando 

este sobre as matérias veiculadas no art. 52, inciso IX, da Lei n.° 

9.099/1995. Se o valor do débito for superior a 20 (vinte) salários mínimos, 

os embargos deverão ser por escrito e por meio de advogado. Se inferior 

a esse limite poderá ser verbalmente a interposição deles. De tudo 

cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010296-70.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Os autos vieram conclusos com aporte de pedido da autora para 

que seja concedida a benesse da justiça gratuita, ante sua condenação 

ao pagamento das custas processuais. Pois bem. Analisando atentamente 

os autos, verifico que o postulante da Justiça Gratuita trouxe aos autos 

documento hábil a convalidar a alegada hipossuficiência econômica, posto 

que se trata de pessoa desempregada e sem moradia fixa, ficando 

demonstrado que a parte não detém condições financeiras a suportar a 

condenação em voga. A lei considera necessitado todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, 

sendo, portanto, o caso do requerente. Por essas razões, DEFIRO o 

pedido de Justiça Gratuita, de modo que SUSPENDO a exigibilidade da 

condenação das custas processuais, nos termos da lei 1.060/50, e art. 

98, do CPC. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 12 de dezembro de 

2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010255-74.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CRISTINA MATAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

 

Vistos. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Considerando que o exequente mesmo intimado, quedou-se 

silente (id. n.º 11091608), diante da ausência de bens passíveis de 

penhora em nome do executado, a extinção do feito é medida que se 

impõe, nos termos do art. 53, §4º da Lei 9.099/95. Vejamos: “Art. 53. A 

execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” Acerca do encimado, já se 

julgou: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA CÍVEL. EXEQUENTE INTIMADO POR PUBLICAÇÃO. INÉRCIA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 53, § 4º, DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL - ART. 51, § 1º. LEI N. 9.099/1995. 

INAPLICABILIDADE DO ART. 267, III, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA.1. O PROCESSO NOS JUIZADOS ESPECIAIS É 

INFORMADO PELOS PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, 

ORALIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL - PRINCÍPIOS DECORRENTES DA 

GARANTIA DA CELERIDADE PROCESSUAL EXPRESSA NO ART. 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 2. A LEI Nº 9.099/1995, EM 

SEU ARTIGO 53, § 4º, DETERMINA QUE, NÃO ENCONTRADO O DEVEDOR 

OU INEXISTINDO BENS PENHORÁVEIS, O PROCESSO SERÁ 

IMEDIATAMENTE EXTINTO, DEVOLVENDO-SE OS DOCUMENTOS AO 

AUTOR. 3. O ART. 51, § 1º, POR SUA VEZ, DISPÕE QUE A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO INDEPENDERÁ, EM QUALQUER HIPÓTESE, DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES. ASSIM, EM RAZÃO DO 
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REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI Nº 9.099/1995, NÃO SE APLICA O ART. 

267, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SENDO DESNECESSÁRIA A 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQÜENTE. 4. FORTE NESSAS RAZÕES 

CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. 

SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS OU HONORÁRIOS, À AUSÊNCIA DE 

CONTRARRAZÕES. DECISÃO PROFERIDA CONFORME REGRA DO 

ARTIGO 46 DA LEI N. 9.099/95.( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado 

Especial : ACJ 20111010014165 DF 0001416-21.2011.8.07.0010, Orgão 

Julgador 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Publicação Publicado no DJE : 16/08/2013 . Pág.: 250, Julgamento 6 de 

Agosto de 2013, Relator JOÃO FISCHER)”. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

processo de execução, nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. SEM 

custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Mirassol D’Oeste-MT, 12 de dezembro de 

2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-75.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DA SILVA OAB - MT2994/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMIBRAS LITORAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERICK SANTOS SANTANA OAB - SE0005482A (ADVOGADO)

 

Vistos. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Considerando que o exequente mesmo intimado, quedou-se 

silente (id. n.º 11091687), diante da ausência de bens passíveis de 

penhora em nome do executado, a extinção do feito é medida que se 

impõe, nos termos do art. 53, §4º da Lei 9.099/95. Vejamos: “Art. 53. A 

execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” Acerca do encimado, já se 

julgou: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA CÍVEL. EXEQUENTE INTIMADO POR PUBLICAÇÃO. INÉRCIA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 53, § 4º, DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL - ART. 51, § 1º. LEI N. 9.099/1995. 

INAPLICABILIDADE DO ART. 267, III, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA.1. O PROCESSO NOS JUIZADOS ESPECIAIS É 

INFORMADO PELOS PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, 

ORALIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL - PRINCÍPIOS DECORRENTES DA 

GARANTIA DA CELERIDADE PROCESSUAL EXPRESSA NO ART. 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 2. A LEI Nº 9.099/1995, EM 

SEU ARTIGO 53, § 4º, DETERMINA QUE, NÃO ENCONTRADO O DEVEDOR 

OU INEXISTINDO BENS PENHORÁVEIS, O PROCESSO SERÁ 

IMEDIATAMENTE EXTINTO, DEVOLVENDO-SE OS DOCUMENTOS AO 

AUTOR. 3. O ART. 51, § 1º, POR SUA VEZ, DISPÕE QUE A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO INDEPENDERÁ, EM QUALQUER HIPÓTESE, DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES. ASSIM, EM RAZÃO DO 

REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI Nº 9.099/1995, NÃO SE APLICA O ART. 

267, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SENDO DESNECESSÁRIA A 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQÜENTE. 4. FORTE NESSAS RAZÕES 

CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. 

SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS OU HONORÁRIOS, À AUSÊNCIA DE 

CONTRARRAZÕES. DECISÃO PROFERIDA CONFORME REGRA DO 

ARTIGO 46 DA LEI N. 9.099/95.( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado 

Especial : ACJ 20111010014165 DF 0001416-21.2011.8.07.0010, Orgão 

Julgador 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Publicação Publicado no DJE : 16/08/2013 . Pág.: 250, Julgamento 6 de 

Agosto de 2013, Relator JOÃO FISCHER)”. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

processo de execução, nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. SEM 

custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Mirassol D’Oeste-MT, 12 de dezembro de 

2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011151-25.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ARMELINDO FERRARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT0011473S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PEREIRA NUNES (EXECUTADO)

HIDERALDO BRUNO CAMILOTTI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO)

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id. nº 11077232, de modo que SUSPENDO o 

presente, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Com o transcurso do prazo 

da suspensão, INTIME-SE a requerente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 12 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010610-16.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. DA SILVA - COFECCOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRM PAPEIS E PRODUTOS METALICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

URBANO BANCO DE FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE STECCA FERNANDES PEZZOTTI OAB - SP195944 

(ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. De 

pronto, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige maiores 

delongas. O autor perseguia o adimplemento de uma dívida, todavia, 

deixou de promover o regular prosseguimento do feito, embora 

devidamente intimado (id de n. 11113513). Assim, a ausência de impulso 

processual da parte autora, implica extinção anômala do processo, "ex vi" 

do art. 485, inciso VI, do NCPC. Nesse sentido: “TJ-DF - Apelação Cível 

APC 20140710392026 (TJ-DF) Data de publicação: 24/06/2015 Ementa: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMANDO JUDICIAL 

DESATENDIDO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Se a parte se mantém inerte em atender à determinação 

judicial para dar prosseguimento ao feito, deixando de indicar o correto 

endereço do réu ou de converter a demanda em execução, a extinção do 

processo é medida que se impõe, ante a falta de interesse de agir, nos 

termos do art. 267 , VI, do CPC . 2. Recurso conhecido e desprovido.” 

(negritos nossos) Diante disso, não resta outra alternativa senão JULGAR 

EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I.C. 

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. CUMPRA. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de dezembro 

de 2017. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010091-07.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICY MARTINEZ OCHIUTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NETWORK COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME (EXECUTADO)

MAURICIO FILGUEIRAS DAMASCENO (EXECUTADO)

DANILO HENRIQUE AYRES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando o teor da certidão de id nº 11105425, DETERMINO a 

intimação da exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 13 de dezembro 2017. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-49.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da R. Decisão constante 

dos presentes autos constante no ID 10888200, bem como, da audiência 

conciliatória designada para a data de 07 de março de 2018 às 17:00 

horas, devendo a advogada da parte autora comunicar a mesma do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-48.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO RODRIGUES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 14 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-78.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIANA LIMA NORONHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 14 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-33.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDISLAINE DA SILVA VASCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 14 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-03.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GALDINA DE OLIVEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Perfilhando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço válido do autor, posto que o acostado aos 

autos data do mês de maio, não havendo como este juízo ter certeza de 

que a autora ainda reside na presente comarca, devendo juntar 

documento com validade mínimo de 03 (três) meses. Assim, INTIME-SE 

o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou 

a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 14 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010406-69.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE ROCHA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando o pleito de id. nº 10855304, EXPEÇA-SE mandado de 

intimação, penhora e avaliação, calculando-se previamente o valor devido, 

para que a parte executada quite a dívida em 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%, a ser acrescida em benefício da parte exequente, se 

não acontecer o adimplemento do título no referido prazo, nos termos dos 

arts. 52 e 53 da Lei dos Juizados Especiais, e 523, §1ºe §2º do NCPC. Não 

sendo quitado o título, penhorem-se bens, avaliando-os no ato o próprio 

oficial de justiça e indagando à parte executada se aceita dá-los em 

pagamento como forma de quitação total ou parcial do título, 

especificando-se as condições. Em caso positivo e se aceitá-los a parte 

exequente, deverá esta proceder à reposição de eventual diferença a 

maior entre o crédito o valor da avaliação, com a posterior conclusão dos 

autos para extinção da execução. Se inferior o valor do bem entregue com 

a dação, o feito prosseguirá pelo crédito remanescente. Sobre a penhora 

e avaliação deverão as partes ser intimadas a se pronunciarem. Para 

tanto, conveniente que a parte credora indique bens a serem constritados. 

Se não forem encontrados a parte devedora ou bens penhoráveis desta, 

a execução será extinta, restituindo-se os documentos à parte exequente. 

Cientifique-se a parte executada que poderá ofertar embargos versando 

este sobre as matérias veiculadas no art. 52, inciso IX, da Lei n.° 

9.099/1995. Se o valor do débito for superior a 20 (vinte) salários mínimos, 

os embargos deverão ser por escrito e por meio de advogado. Se inferior 

a esse limite poderá ser verbalmente a interposição deles. De tudo 

cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010536-59.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILIA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando o pleito de id. nº 11187289, EXPEÇA-SE mandado de 

intimação, penhora e avaliação, calculando-se previamente o valor devido, 

para que a parte executada quite a dívida em 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%, a ser acrescida em benefício da parte exequente, se 

não acontecer o adimplemento do título no referido prazo, nos termos dos 
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arts. 52 e 53 da Lei dos Juizados Especiais, e 523, §1ºe §2º do NCPC. Não 

sendo quitado o título, penhorem-se bens, avaliando-os no ato o próprio 

oficial de justiça e indagando à parte executada se aceita dá-los em 

pagamento como forma de quitação total ou parcial do título, 

especificando-se as condições. Em caso positivo e se aceitá-los a parte 

exequente, deverá esta proceder à reposição de eventual diferença a 

maior entre o crédito o valor da avaliação, com a posterior conclusão dos 

autos para extinção da execução. Se inferior o valor do bem entregue com 

a dação, o feito prosseguirá pelo crédito remanescente. Sobre a penhora 

e avaliação deverão as partes ser intimadas a se pronunciarem. Para 

tanto, conveniente que a parte credora indique bens a serem constritados. 

Se não forem encontrados a parte devedora ou bens penhoráveis desta, 

a execução será extinta, restituindo-se os documentos à parte exequente. 

Cientifique-se a parte executada que poderá ofertar embargos versando 

este sobre as matérias veiculadas no art. 52, inciso IX, da Lei n.° 

9.099/1995. Se o valor do débito for superior a 20 (vinte) salários mínimos, 

os embargos deverão ser por escrito e por meio de advogado. Se inferior 

a esse limite poderá ser verbalmente a interposição deles. De tudo 

cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010652-65.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN MINEIRO LACERDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 19 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010559-05.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 11090481, de modo que INTIME-SE a 

parte executada para pagar o débito remanescente no prazo legal, sob 

pena de penhora online. Caso não seja efetuado o pagamento, INTIME-SE 

a exequente para trazer o débito remanescente atualizado. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 19 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-19.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CRISTINO PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da r. Decisão constante 

nos presentes autos bem como da audiência conciliatória designada para 

a data de 07 de Março de 2018 às 17:30 horas, devendo o(a) 

advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da 

mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-93.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEIR DA SILVA CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRASSOL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT0008122A (ADVOGADO)

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 11035873, de modo que INTIME-SE a 

parte executada para pagar o débito remanescente no prazo legal, sob 

pena de penhora online. Caso não seja efetuado o pagamento, INTIME-SE 

a exequente para trazer o débito remanescente atualizado. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 19 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010283-71.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DE SOUZA FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando o teor do Ofício Circular nº 34/2017-DAP, no qual 

informa a prorrogação da suspensão das ações e execuções 

perpetradas em face das sociedades empresariais que englobam o Grupo 

Oi, PRORROGO a suspensão outrora determinada por mais 180 (cento e 

oitenta) dias úteis, devendo ser contado a partir do primeiro dia 

subsequente ao término do prazo anterior, conforme expediente em 

anexo. Escoado o prazo supra, certifique-se e volvam-me conclusos. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 14 de dezembro 

de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-62.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WEYDSON PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 14 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010161-92.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JACOB RAIMUNDO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando o teor da certidão de id nº 11141295, DETERMINO a 

intimação do advogado constituído nos autos para informar o endereço 

completo da autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral. Transcorrendo o prazo in albis, 

CONCLUSOS. Caso contrário, INTIME-SE a autora nos termos da r. decisão 

proferida. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 14 de 

dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000206-88.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DOMINGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUARA RASTEIRO CASAGRANDE (EXECUTADO)

EDSON NEI CASAGRANDE (EXECUTADO)

 

Vistos. Perfilhando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço válido do autor, posto que o acostado aos 

autos data do mês de maio, não havendo como este juízo ter certeza de 

que a autora ainda reside na presente comarca, devendo juntar 

documento com validade mínimo de 03 (três) meses. Assim, INTIME-SE 

o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou 

a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 14 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-34.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIETA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da r. Decisão constante 

nos presentes autos bem como da audiência conciliatória designada para 

a data de 07 de Março de 2018 às 17:30 horas, devendo o(a) 

advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da 

mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-18.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MOURA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 14 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-86.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIDE DA SILVA RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para 

ver sua pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. 

Acerca da possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de 

anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o 

pedido de desistência para que surta os efeitos legais, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de 

dezembro de 2017. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-26.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILENO PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Perfilhando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 14 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-06.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Considerando a apresentação de cálculo pelo contador judicial 

no Id. 11238272, intimam-se as partes para se manifestarem no prazo de 

15 (quinze) dias. Mirassol D’Oeste, 08 de janeiro de 2018. Mayla Gimenes 

de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-11.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILENO PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Perfilhando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 14 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-77.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA SANTOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Perfilhando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço válido do autor, posto que o acostado aos 

autos não consta mês ou ano a que se refere, devendo juntar documento 

com validade mínimo de 03 (três) meses. Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) 

causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 14 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010190-11.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DIONES ALEX ROSSI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 11254683 e ss. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 08 de janeiro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000160-02.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA LIMA - ADVOCACIA ASSOCIADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando o teor da certidão de id nº 11141201, DETERMINO a 

intimação da exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 14 de dezembro 2017. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000159-17.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA LIMA - ADVOCACIA ASSOCIADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando o teor da certidão de id nº 11141338, DETERMINO a 

intimação da exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 14 de dezembro 2017. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-78.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DO CARMO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Ante o teor do petitório de id nº 11055184, concedo-lhe a 

devolução do prazo recursal, nos termos do art. 313, § 6º, inciso IX do 

CPC, posto que comprovado nos autos o nascimento da filha da advogada 

constituída. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 14 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-19.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CRISTINO PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da R. Decisão constante 

dos presentes autos constante no ID 10888200, bem como, da audiência 

conciliatória designada para a data de 13 de março de 2018 às 13:00 

horas, devendo a advogada da parte autora comunicar a mesma do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-54.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO BAGGIO DE CARVALHO OAB - MT11985/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM PARTICIPACOES S.A (REQUERIDO)

 

Vistos. Em que pese o pleito de id nº 11117255, o documento em voga não 

é válido visto não consta mês ou ano a que se refere a conta, devendo 

juntar documento com validade mínima de 03 (três) meses. Assim, 

INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do 

NCPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 14 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-71.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IAGO CONSTANTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da r. Decisão constante 

nos presentes autos bem como da audiência conciliatória designada para 

a data de 13 de Março de 2018 às 14:30 horas, devendo o(a) 

advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da 

mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-39.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DE OLIVEIRA ROSSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Ante a relutância da requerida em proceder com o referido dever 

consoante informado pelo requerente, DETERMINO que se INTIME a 

demandada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a ordem 

judicial emanada, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 

440,00 (quatrocentos e quarenta reais), nos termos do art. 537 do NCPC. 

Com o transcurso do prazo, INTIME-SE o requerente para pugnar no que 

entender cabível, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 19 de dezembro 

de 2017. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-20.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE MARIA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Perfilhando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do requerente. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 12 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000144-48.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO OAB - MT0010838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. A empresa demandada, na parte em que sucumbiu, aviou o 

recurso inominado, no qual se vê que fora apresentado tempestivamente. 

Ocorre que, em análise dos pressupostos recursais, apesar de 

constatado que o recurso fora interposto tempestivamente, a recorrente 

não juntou a comprovação da efetivação do preparo, conforme certificado 

em id nº 11113447. Conforme o §1º do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

pagamento das custas processuais, bem como o prazo para a juntada da 

comprovação do preparo se conta minuto a minuto (art. 132, § 4°, do CC), 

devem ocorrer 48 (quarenta e oito) horas posterior à interposição do 

recurso inominado. Na mesma linha de raciocínio, dispõe o ENUNCIADO 80 

do FONAJE: “O recurso Inominado será julgado deserto quando não 

houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação 

pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação 

intempestiva” (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, 

em Brasília-DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió-AL). Em 

sendo assim, considerando que o preparo não foi feito, o recurso deve 

ser dito por deserto, o que impede o seu conhecimento. Posto isso, ante a 

ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, NÃO RECEBO o 

recurso inominado interposto. CERTIFIQUE-SE quanto ao trânsito em 

julgado da sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010362-84.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FIORENZA DE SOUZA OAB - MT0008352A (ADVOGADO)

KEURY KETLIN DE ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0020127A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de dezembro de 

2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-39.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ROMAO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de dezembro de 

2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-77.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI RODRIGUES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de dezembro de 

2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010105-25.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CORSINO GONÇALVES NONATO OAB - MT0006866A 

(ADVOGADO)
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MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de dezembro de 

2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010075-24.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILCIVANA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO PELLENZ JUNIOR OAB - MT0018240A (ADVOGADO)

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT0018220A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 

2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-90.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 

2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010677-78.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS ANDREY GOBATTE DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JERFERSON SANTANA DA SILVA OAB - MT19102/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 

2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-04.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CRISTINO PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da R. Decisão constante 

dos presentes autos constante no ID 10888200, bem como, da audiência 

conciliatória designada para a data de 13 de março de 2018 às 13:30 

horas, devendo a advogada da parte autora comunicar a mesma do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000036-19.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES N DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLETO GOMES OAB - CE0005864A (ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 

2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-51.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

W. VIANA DA SILVA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL AMANCIO DE LIMA OAB - SP0227708A (ADVOGADO)

EDUARDO JORGE LIMA OAB - SP85028 (ADVOGADO)

LUIS ROBERTO VASCONCELLOS DE MORAES OAB - SP0120903A 

(ADVOGADO)

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando o teor da certidão de id nº 11185717, DETERMINO a 

intimação da exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 19 de dezembro 2017. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-75.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 
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AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 

2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010310-54.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GARCIA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 

2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-85.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL PINHEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 

2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-16.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIETA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANDERSON BORGES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 

2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010383-31.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA VARCONTI DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WYLTON FERNANDES PINHEIRO DA CRUZ - ME (EXECUTADO)

 

Vistos. Os autos vieram conclusos ante o pedido da exequente para que 

seja efetuada a penhora online junto a conta do sócio da empresa 

executada. Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que o 

pleito do exequente se cuida de desconsideração da personalidade 

jurídica, instituto esse o qual deve ser distribuído em apartado, 

incidentalmente, nos termos do art. 133 e 1.062 do CPC, não havendo que 

se falar em desnecessidade de tal instituto, dada a natureza da empresa 

executada, que se cuida de limitada e não individual. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - CONFISSÃO DE DÍVIDA - 

EMBARGOS REJEITADOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PESSOA 

JURÍDICA E SÓCIO - INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - 

SUSPEITA DE FRAUDE - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA - ABUSO DE DIREITO NÃO COMPROVADO - ATOS 

EXPROPRIATÓRIOS CONTRA O SÓCIO - FINALIDADE ATINGIDA - 

DESNECESSIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE. I. A 

pessoa jurídica tem existência distinta da de seus sócios, não se 

confundindo as obrigações e deveres assumidos por cada um deles. 

Entretanto, comprovado o abuso da personalidade jurídica através do 

desvio de sua finalidade ou de confusão patrimonial, pode ser o caso de 

desconsiderar a personalidade jurídica da empresa para, assim, ingressar 

diretamente no patrimônio dos sócios. II. A mera inexistência de bens 

passíveis de penhora ou de saldo bancário e os simples indícios de fraude 

não são suficientes para a desconsideração da pessoa jurídica, devendo 

estar cabalmente demonstrado o real abuso da personalidade jurídica. III. 

Ante a ausência de prova cabal dos elementos autorizadores do instituto, 

deve ser mantida a personalidade da Empresa, mormente quando a 

principal finalidade já foi alcançada, com o inicio dos atos expropriatórios 

diretamente contra o patrimônio do sócio. (Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv : AI 10024075258723001 MG, 

Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL Publicação 

30/07/2015 Julgamento 28 de Julho de 2015 Relator Manoel dos Reis 

Morais)” Dessa feita, deixo de apreciar o pleito em voga, posto que 

inadequada a via eleita, DETERMINANDO a intimação da exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 14 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000428-56.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IAGO CONSTANTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da r. Decisão constante 

nos presentes autos bem como da audiência conciliatória designada para 

a data de 13 de Março de 2018 às 15:00 horas, devendo o(a) 

advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da 

mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-35.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000119-35.2017.8.11.0011 REQUERENTE: FRANCISCO DE 
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ASSIS FILHO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS pelo rito da Lei dos Juizados 

Especiais, promovida por FRANCISCO DE ASSIS FILHO em desfavor de 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE, sob o fundamento de 

que consta uma negativação indevida em seu nome, no valor de R$ 455,25 

(quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) que 

desconhece a procedência por não possuir relação com a ré. Pleiteia 

declaração de inexistência dos débitos, bem como indenização por danos 

morais. Citado o réu, manifestou-se em sede de preliminar pela 

ilegitimidade passiva, indicando a empresa FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG – BRASIL 

MULTICARTEIRA para ser pleiteada no pólo passivo, posto que a 

negativação fora realizada por este instituição; no mérito rechaçou os 

danos morais. Audiência conciliatória restou infrutífera. Eis o breve 

relatório, em que pese dispensável, nos termos do art.35, Lei 9.099/95. 

Pois bem.A controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, 

pois se refere à existência de débitos do autor que lhe são 

desconhecidos. Inicialmente, opino pela concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita ao autor diante da condição de insuficiência econômica 

para arcar com as custas e despesas processuais. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA Conforme se depreende dos documentos acostados à inicial e 

contestação, a empresa que incluiu o nome do autor junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito foi FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG – BRASIL MULTICARTEIRA, 

sendo que pela menção do presente réu, possuem CNPJ diferentes. Neste 

sentido, cabe ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG – BRASIL MULTICARTEIRA, CNPJ nº 

07.727.002/0001-26 responder aos termos desta negativação. No mais, o 

autor apresentou impugnação à contestação tendo como parte passiva a 

empresa Telefônica, certamente não se trata do presente caso. Sendo 

assim, e diante do próprio extrato do SCPC constar a outra empresa como 

informante, o caso in tela merece ser extinto. Portanto, o presente 

processo merece ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 337, inciso XI e parágrafo 5º do Novo CPC. CONCLUSÃO Frente ao 

exposto, apresento este projeto de sentença, sendo que opino pelo 

JULGAMENTO DE EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução de mérito, 

à luz do artigo 485, inciso VI do NCPC. Inaplicável a condenação em 

pagamento de custas e despesas processuais ao Autor diante da 

concessão da Justiça Gratuita, que também remeto à apreciação, bem 

como pela gratuidade presente nos juizados especiais em primeira 

instância. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 06 de dezembro de 2017. 

Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, 

homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 19 de 

dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-06.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAZARA DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010061-06.2016.8.11.0011 REQUERENTE: MARIA LAZARA DA 

SILVA ROCHA REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA SA, SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Cuida-se 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos infringentes opostos por 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., em 

face da r. sentença proferida em sede de juízo singular em ação pelo rito 

da Lei 9099/95. A empresa embargante alega a presença de contradição 

quanto aos juros declarados pela decisão de primeiro grau, eis que 

merece ser contado a partir da citação, tendo constado a partir do evento 

danoso. De outra parte, sob o caráter infringente destes embargos, 

merecem ser acolhidos para que seja retificada a contagem dos juros. 

Concernente à fase de cumprimento de sentença, já declarado que 

seguira o rito processual do artigo 523 do NCPC. Frente ao exposto, 

apresento a minuta de sentença com fins de acolher e conhecer dos 

presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para fazer constar no 

dispositivo da r. sentença singular o termo inicial dos juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da citação. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, 

para homologação ou substituição do presente projeto de sentença na 

forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 06 de 

dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. Atendidos os 

requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei 

n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-63.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA APARECIDA BORASCA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000143-63.2017.8.11.0011 REQUERENTE: LUIZA APARECIDA 

BORASCA FERREIRA REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA, CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE 

LTDA Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA pelo rito da Lei 9.099/95, em que a requerente - LUIZA 

APARECIDA BORASCA FERREIRA – promoveram em desfavor de 

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. e 

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA., sob o fundamento de 

que possui um cartão de crédito da ré CALCARD nº.9026.0199.8418.3282, 

e efetuou uma compra perante a ré CALCENTER, no valor de R$49,99 

(Quarenta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos) dividido em 03 (três) 

prestações de R$16,67 (Dezesseis Reais e Sessenta e Sete Centavos). 

Arguiu que as rés lhe cobraram indevidamente pelos serviços não 

contratados de seguro emprego premiável R$3,27, seguro perda e roubo 

R$2,18 e seguro de proteção pessoal R$5,46; sendo que mesmo após o 

pagamento das parcelas referente à compra, permaneceu com a 

cobrança de encargos, seguros e anuidade, tendo recebido um 

comunicado de negativação no valor de R$38,21 (Trinta e Oito Reais e 

Vinte e Um Centavos). Pleiteia o ressarcimento em dobro do valor de 

R$72,27 (setenta e sete reais e vinte e sete centavos) do excesso pago 

pelas cobranças de seguros, multas e encargos contratuais, além da 

anuidade do cartão que fora cobrado da Autora sem mais o utilizar, 

declaração de inexistência do débito de R$55,59 (Cinquenta e Cinco Reais 

e Cinquenta e Nove Centavos), com abstenção na negativação do nome 

em órgãos de proteção ao crédito, cancelamento do cartão de crédito 

nº.9026.0199.8418.3282 e indenização por danos morais. Citadas as 

requeridas compareceram em sede de audiência de conciliação, infrutífera 

e apresentaram contestação em que aduziram pela contratação dos 
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seguros mencionados na exordial com assinatura em contrato, também 

que deixou de adimplir na data com as faturas do cartão. É o breve o 

relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. MÉRITO 

No que tange ao indicado débito indevido no cartão de crédito da autora, 

com cobrança de seguros que não foram contratados, não prosperam as 

alegações da autora. Claramente e confessado pela autora quando da 

impugnação à contestação que houve a correta contratação dos seguros 

emprego premiável, perda e roubo e de proteção pessoal, com assinatura 

da autora. Diferentemente do que argumenta em não ter conhecimento da 

contratação, houve a assinatura e seu conhecimento na impugnação, 

sendo que, após a primeira cobrança, poderia a autora ter efetuado o 

cancelamento dos serviços das rés, mas não o fêz. De outra banda, 

verifico que a maioria das faturas foram pagas com atraso, implicando em 

cobrança de multas e encargos contratuais do cartão de crédito. Em 

suma, todas as cobranças realizadas no cartão de crédito da autora 

foram de maneira condizente com o contratualmente previsto. Neste 

mesmo raciocínio, não se aplica a repetição de indébito requerida pela 

autora, posto que devidas todas as cobranças do cartão. 

CANCELAMENTO DO CARTÃO Concernente ao cancelamento do cartão 

de crédito, opino pelo acolhimento, embora pudesse ter sido solicitado 

administrativamente pela própria autora. A manutenção ou cancelamento 

de um produto pelo consumidor é uma atitude que se encontra ao seu livre 

arbítrio e, tendo em vista que não houve qualquer contrariedade das rés, 

merece ser acolhido. Enfatizo que o cancelamento somente poderá 

ocorrer após a comprovação de total adimplemento por parte da autora 

dos gastos que possui com o cartão de crédito. DO DANO MORAL No que 

concerne à responsabilidade das rés passível de ensejar ressarcimento 

moral, opino pela improcedência do pedido. Embora com as cobranças em 

cartão de crédito em discordância com a autora, todas foram realizadas 

com a estrita contratação da autora, não tendo qualquer conduta e nexo 

causal a produzir abalo moral. Assim, o bem tutelado pretendido pela 

Autora para preservar seu nome com a indenização por dano moral não 

merece ser considerado. CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto 

de sentença, no sentido de julgar parcialmente procedente a presente 

demanda para o fim de declarar cancelado o cartão de crédito da autora, 

após o adimplemento de todos os débitos que possui, extinguindo o feito 

com base no 487, inciso I do NCPC. Opino pela ausência de condenação 

do requerido em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Remeto à apreciação 

da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

Mirassol D´Oeste, 07 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza 

Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, 

facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010103-26.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE GONCALVES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIME-SE as partes acerca da R. Decisão de Id. 11139493, bem como o 

impugnante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a 

mesma corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 352 do NCPC, considerando que a parte 

impugnada já apresentou sua impugnação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010609-31.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TEIXEIRA E LESO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA NET MUNDDY LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010609-31.2016.8.11.0011 REQUERENTE: TEIXEIRA E LESO 

LTDA - ME REQUERIDO: EDITORA NET MUNDDY LTDA - ME Vistos. 

Cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, pelo rito da Lei 

9.099/95, em que a requerente - TEIXEIRA E LESO LTDA – ME - propôs em 

desfavor de EDITORA NET MUNDDY LTDA – ME, aduzindo que em 2016 

lhe foi ofertada serviços pela ré por ligação telefônica para fazer constar 

anúncios da autora em lista telefônica pelo valor de R$300,00 (trezentos 

reais), sendo que constatou ser um engano da ré, pois verificou 

posteriormente que seriam 12 parcelas de R$300,00 (trezentos reais). 

Relatou que ligou para a ré, mas esta informou que precisaria efetuar o 

pagamento em 10 dias seu nome seria negativado. Indicou por danos já 

gerados pela mesma empresa, mas com outra denominação. Pleiteia a 

declaração de inexistência de débitos, bem como indenização por danos 

morais. Citada a requerida compareceu e, em sede de contestação, alegou 

que a requerente assinou contrato para prestação de serviços com 

liberdade. Deferida inversão do ônus da prova à luz do Código de Defesa 

do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e 

função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista. É o breve o relatório, em que pese previsão do 

artigo 38, da Lei 9.099/1995. No mérito, o pedido inicial merece ser julgado 

procedente. MÉRITO Conforme se depreende dos documentos acostados 

aos autos, a própria empresa autora juntou um contrato de prestação de 

serviços de número 135883, assinado e constando como condições de 

pagamento o valor mensal em R$300,00 (trezentos reais), em 12 parcelas 

mediante boleto bancário. Da mesma forma, a ré apresentou documentos 

que comprovam tanto a contratação quanto autorização de publicação 

realizada por representante da empresa autora diante de aceitação da 

“figuração” da publicação. Desta forma, a ré formatou e enviou um modelo 

da publicação para a autora e esta autorizou, demonstração ciência e 

efetiva prestação no serviço. Neste compasso, não há que se falar em 

cobrança de valores indevidos por desconhecimento da empresa autora 

quando da contratação; ausente venda enganosa. As condições de 

pagamento estão claras no contrato devidamente assinado e juntado à 

demanda pela própria autora; e, consequentemente, ausente requisitos 

para a declaração de inexistência de débitos e cancelamento do contrato. 

DANO MORAL No que tange aos danos morais, inexistentes a ensejar 

indenização. Não há que se falar em abalos morais incidentes à empresa 

autora. Claro está que com a assinatura do contrato e escolha em 

quantidade de parcelas, a autora pactuou com as condições ofertadas e 

iniciou-se a relação contratual, sendo certo que em nada verifica-se de 

ilegalidade. Inexistente conduta por parte da ré que venha ensejar 

qualquer prejuízo à autora. Tampouco merece ser considerado mero 

aborrecimento, posto que as cláusulas contratuais foram livremente 

pactuadas. Em finalização, não há que se considerar qualquer sofrimento 

caracterizador de indenização por dano moral. CONCLUSÃO Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, para considerar que ausentes os 

pressupostos normativos do dever de indenizar, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da presente demanda. Opino pela ausência de 

condenação do requerente em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Remeto à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 11 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, 
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facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010569-49.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE CARVALHO FERREIRA FORMIGA OAB - MT0021666A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLE ARAUJO DE BRITO VALE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA OAB - SP0297478A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010569-49.2016.8.11.0011 REQUERENTE: RAFAEL SOARES 

SILVA ARAUJO REQUERIDO: CHARLE ARAUJO DE BRITO VALE Vistos, 

etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA pelo rito da Lei dos Juizados 

Especiais, promovida por RAFAEL SOARES SILVA ARAUJO em desfavor 

de CHARLE ARAUJO DE BRITO VALE, sob o fundamento de que devido 

um relacionamento afetivo entre as partes, o autor abdicou de festividades 

e custeou passeios e objetos, sendo que pagou uma viagem para o réu , 

visando que após o retorno recebesse o valor conforme combinado entre 

as partes. Pleiteia o ressarcimento material em R$1.552,06 (um mil e 

quinhentos e cinquenta e dois reais e seis centavos) pelos gastos não 

pagos pelo réu. Citado o réu compareceu em audiência de conciliação que 

restou infrutífera e apresentou contestação no sentido de preliminarmente 

incompetência do juizado da comarca de Mirassol D´Oeste; e em sede de 

mérito alegou pelo pagamento da parte do valor requerido em 4 cheques, 

restando R$260,00 (duzentos e sessenta reais). Eis o breve relatório, em 

que pese dispensável. A controvérsia é singela e não demanda maiores 

elucubrações, pois se refere à existência de débitos do réu perante o 

autor. Inicialmente, opino pela concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita ao autor diante da condição de insuficiência econômica para 

arcar com as custas e despesas processuais. INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL Claramente consta dos autos que o réu reside na comarca 

de Cáceres e o autor na cidade de Araputanga, sendo que em nada se 

comprovou quanto ao cumprimento da obrigação ter que ser cumprida em 

Mirassol D´oeste. Certamente que o pagamento do débito objeto do caso 

em tela poderá ser realizado em qualquer agência bancária que o autor 

possua conta, assim como de maneira presente ao autor. O alegado 

domicílio do réu quando da celebração do contrato verbal entre as partes 

até o presente momento não foi comprovado, sequer o autor mencionou o 

nome da rua em que residia e, certamente por terem mantido um 

relacionamento afetivo, o endereço completo era de conhecimento do 

autor. Concernente à agência bancária de Mirassol D´oeste lhe 

proporcionar maior facilidade no cumprimento da obrigação não possui o 

condão de ensejar em alteração da competência legalmente prevista. 

Neste sentido, merece ser extinto o processo pela incompetência deste 

Juizado (artigo 4º. Da Lei 9099/95). CONCLUSÃO Frente ao exposto, 

apresento este projeto de sentença, sendo que opino pelo JULGAMENTO 

DE EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução de mérito, à luz do artigo 

485, inciso IV do NCPC. Inaplicável a condenação em pagamento de 

custas e despesas processuais ao autor diante da concessão da Justiça 

Gratuita, que também remeto à apreciação, bem como pela gratuidade 

presente nos juizados especiais em primeira instância. Remeto à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 11 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, 

facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010397-10.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA SOUSA DELMONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010397-10.2016.8.11.0011 REQUERENTE: ROSENILDA SOUSA 

DELMONDES REQUERIDO: JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por 

ROSENILDA SOUSA DELMONDES em desfavor de JOIR AUGUSTO 

LACCAL DA SILVA, sob o fundamento de que a autora contratou pelos 

serviços advocatícios do réu a fim de recebimento de seguro DPVAT e, 

com êxito na demanda, deveria ter sido pago o importe de R$3.988,03 

(três mil novecentos e oitenta e oito reais e três centavos), com 

celebração de acordo em 15/09/2015 para pagamento por parte da 

Seguradora Líder em 30 dias. Relatou que diante da demora no 

recebimento, procurou o réu para obter informações, sem êxito. Portanto, 

contatou a empresa Seguradora Líder que lhe forneceu informações no 

sentido de que havia realizado o pagamento em 26/10/2015. Pleiteia a 

obrigação do réu na conduta visando que a autora receba o valor do 

acordo do processo nº.0003085-63.2015.8.11.0041, em R$3.988,03 (três 

mil, novecentos e oitenta e oito reais e três centavos). O Requerido 

devidamente citado, compareceu à Audiência de conciliação que restou 

infrutífera, e apresentou contestação aduzindo que a empresa 

Seguradora Lider não efetuou o pagamento mediante cheque conforme 

acordado e sim depósito judicial, o que impediu seu conhecimento. Arguiu 

que solicitou o desarquivamento do processo, visto que não havia 

expedição de alvará para levantamento do valor e repulsou eventual 

condenação pela morosidade do Judiciário. Em impugnação à contestação 

a autora mencionou pelo vício de representação diante da inclusão dos 

documentos acostados à defesa terem sido realizadas por terceira 

pessoa que não o réu que é advogado, requereu pela revelia. Eis o breve 

relatório, em que pese dispensável. A controvérsia refere-se 

exclusivamente à falha na prestação de serviços pelo réu devido o não 

repasse de condenação em processo que atuou como advogado da 

autora. Assim, o feito não demanda dilações probatórias ou maiores 

elucubrações. Concernente à justiça gratuita, opino pelo deferimento tendo 

em vista a situação de insuficiência de recursos da autora para arcar com 

as custas processuais. Da impugnação à contestação Inexistente 

qualquer vício de representação por parte do réu exclusivamente pelo fato 

de que a juntada da documentação fora realizada em certificado digital de 

terceira pessoa. Observa-se que a advogada titular do certificado em 

apreço está presente na contestação do réu, sendo que irrelevante ser 

este o titular do certificado utilizado para juntadas. Não há qualquer 

dispositivo impeditivo ao prosseguimento da ação. DANOS MATERIAIS 

Pertinente aos danos materiais, opino pela procedência. Certamente que o 

réu, ao ter agido como patrono da autora em demanda contra a 

Seguradora Líder para recebimento de seguro DPVAT, estava apto a 

cientificar-se de todos os atos procedimentais ocorridos, posto que a 

cada andamento processual recebe suas habituais publicações. Ademais, 

por ser mandatário da autora naquela ação, tinha o dever de 

acompanhamento assíduo, principalmente ao final, quando houve 

celebração de acordo com prazo exíguo para pagamento (30 dias). Sendo 

assim, facilmente caberia ao réu, verificar o cumprimento do dever da 

Seguradora Líder, sendo que o fato de ter sido realizado o pagamento de 

outra maneira que não a acordada, em nada o impede de conhecimento. 

Ademais, houve a juntada de petição da Seguradora Líder esclarecendo 

os motivos em não proceder à quitação mediante cheque conforme 

pactuado e comprovando seu cumprimento. Neste compasso, o réu falhou 

quando da prestação de seus serviços advocatícios e merece ser 
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condenado à entrega do importe adimplido pela Seguradora Líder na 

demanda mencionada (processo nº.0003085-63.2015.8.11.0041). A 

requerente comprovou que não tinha conhecimento do pagamento e alega 

que tentou diversas vezes informações do réu, porém infrutíferas. Desta 

forma, reconhece-se a obrigação quanto ao repasso do acordado em 

ação contra a seguradora líder. Por último, o réu indicou que requereu o 

desarquivamento daquele processo, com pedido de levantamento do valor. 

E, claramente que foram requerimentos realizados posteriormente à 

presente demanda. No mais, há que ser entregue o montante de 

R$3.988,03 (três mil, novecentos e oitenta e oito reais e três centavos) à 

autora. CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de julgar procedente o pedido para o efeito de condenar o réu ao 

pagamento do valor acordado da demanda indicada nesta ação em 

R$3.988,03 (três mil, novecentos e oitenta e oito reais e três centavos), 

corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do prejuízo e juros de 

mora de 1% ao mês, a partir do pagamento, julgando extinto o presente 

feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Opino pela ausência de condenação da requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na 

hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no 

prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da sentença, além da 

correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% 

consoante o disposto no artigo 523 e seguintes do CPC, sendo que o 

depósito poderá ser efetuado em Juízo. Remeto à apreciação da MM. Juíza 

Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 11 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010102-70.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IRLEI DE JESUS CLARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Silvino Alves Neto (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010102-70.2016.8.11.0011 REQUERENTE: IRLEI DE JESUS 

CLARO REQUERIDO: SILVINO ALVES NETO Vistos. Ante a apresentação 

de contestação e impugnação aos autos, opino pela intimação das partes 

para que informem se tem provas que pretendam produzir, no prazo de 15 

(quinze) dias, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 33, da Lei 9.099/95. Com o transcurso do prazo, 

CONCLUSOS para designação de solenidade instrutória ou julgamento 

antecipado. Remeta-se os autos à apreciação da Juíza Togada. Mirassol 

D’Oeste-MT, 11 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga 

Vistos. ACOLHO a minuta acima, de modo que DETERMINO que a 

Secretaria de Vara expeça o necessário a tanto. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010664-79.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO OAB - MT0010838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010664-79.2016.8.11.0011 REQUERENTE: IURI SEROR 

CUIABANO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por IURI SEROR CUIABANO, em 

face da r. sentença proferida em sede de juízo singular, em ação pelo rito 

da Lei 9099/95. O embargante alega a presença de contradição pela 

desproporcionalidade entre os fatos e as condições pessoais das partes. 

No entanto, embora com caráter infringente, pondera-se pela clareza nas 

decisões, sendo que foi adotado o critério de equidade na fixação do 

valor. Ademais, o montante da condenação, em respeito à 

proporcionalidade, visa impedir o enriquecimento ilícito, bem como impedir 

que a ré atue de maneira não condizente nas futuras relações com seus 

clientes. No mais, o dano foi unicamente a unificação de cartões pela 

aquisição de instituições financeiras. Certamente que se houvesse a 

indisponibilidade do cartão, o dano seria outro. Todas os fatos passados 

pelo autor e a conduta da ré foram detalhadamente analisadas e 

inexistente qualquer desproporcionalidade quando da condenação. Frente 

ao exposto, apresento a minuta de sentença pelo não acolhimento dos 

presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, julgando extinto o feito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Remeto à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 11 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos etc. Homologo o Projeto de Sentença apresentado pela 

Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Em consequência, 

JULGO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS, 

com fulcro no artigo 1.022, I, do Novo Código de Processo Civil, acatando 

a opinião da Juíza Leiga. Desta decisão deverão ser intimadas as partes, 

via patronos. Nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-15.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO ALVES DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BW2 COMPANHIA GLOBAL DE VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010041-15.2016.8.11.0011 REQUERENTE: JOSE RAIMUNDO 

ALVES DANTAS REQUERIDO: BW2 COMPANHIA GLOBAL DE VAREJO 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, pelo rito da Lei 9.099/95, em que o requerente - JOSE 

RAIMUNDO ALVES DANTAS – move em face de BW2 COMPANHIA 

GLOBAL DE VAREJO, sob o fundamento de que adquiriu dois ares 

condicionados de 10.000 btus, Digital rotativo - C, completo (Classe A) - 

220, no valor de R$ 2.666,44 (dois mil seiscentos e sessenta e seis reais 

e quarenta e quatro centavos) em 24/11/2015. Arguiu que em menos de 

trinta dias, um ar condicionado apresentou defeito e, em 18/12/15, enviou 

o produto para a ré por transportadora para a troca do aparelho. Contudo, 

relatou que até a data da propositura da presente demanda, não havia 

sido substituído o bem. Indicou protocolos de atendimentos pleiteou a 

substituição do produto, bem como indenização por danos morais. Citada a 

requerida apresentou contestação alegando, em preliminar, ilegitimidade 

passiva, posto não ser fabricante do produto, e incompetência do juizado 

diante da complexidade da causa; no mérito alegou que com o 

cancelamento da compra, gerou um vale para aquisição de outro produto e 

houve a efetiva substituição, sendo ausente dano ao reclamante. 

Presentes as partes em audiência de conciliação, restou infrutífera. 

Deferida liminar para a substituição do produto. É o breve o relatório, em 

que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. A controvérsia 

refere-se exclusivamente ao defeito em produto adquirido pelo autor, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 655 de 1071



sendo certo que não demanda dilações probatórias ou maiores 

elucubrações, à luz do artigo 355 do NCPC. Sendo assim, apresento a 

minuta da sentença. PRELIMINAR LEGITIMIDADE PASSIVA Diferentemente 

do alegado pelo réu, não há que se falar em ilegitimidade passiva diante da 

responsabilidade solidária presente em toda relação consumeirista. O 

Código de Defesa do Consumidor determina pela responsabilidade 

solidária entre todos que estejam envolvidos na cadeia até que se resulte 

no destinatário final. Ou seja, por se tratar de parte que participou 

diretamente da relação jurídica firmada com o autor, deve ser reconhecida 

a solidariedade nos termos legislativos. Veja-se julgado: “TJ-SP - Apelação 

APL 00229503320108260008 SP 0022950-33.2010.8.26.0008 (TJ-SP) 

Data de publicação: 14/07/2015 Ementa: BEM MÓVEL. VENDA E COMPRA 

DE MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. 

RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

ALEGAÇÃO DE MÁ-QUALIDADE DOS PRODUTOS. CONFIGURAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA REVENDEDORA. 

ART. 18 DO CDC. Em caso de descumprimento contratual referente à 

produção, entrega e montagem defeituosa dos produtos adquiridos pelo 

consumidor, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, 

tanto a fabricante, detentora da marca, como a loja revendedora. 

Estabelece o art. 18 do CDC que os fabricantes de produtos de consumo 

duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 

qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo. Conduta 

das rés pela má-qualidade dos produtos e dos serviços de instalação dos 

móveis que impossibilitou a utilização de áreas essenciais do imóvel do 

consumidor ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral. 

Recurso desprovido, com observação.”. Assim sendo, afasta-se a 

preliminar aventada. COMPETÊNCIA DO JUIZADO Claramente 

desnecessária a produção de prova pericial, principalmente pelo fato de 

que os documentos acostados aos autos já são suficientes para a 

conclusão da presente demanda. Esta tentativa revela ser uma conduta 

com o fim de postergar suas responsabilidades, sendo ainda totalmente 

infundadas as argumentações. Sendo assim, inexistente qualquer 

complexidade, afasta-se a preliminar. DANOS MATERIAIS No caso em tela, 

o Requerente comprovou que adquiriu dois aparelhos de ar condicionado 

mediante venda pela internet do réu e, um deles apresentou defeito ainda 

no prazo de garantia. Desta forma, direcionou o produto ao réu em 

18/12/2015 e até a propositura da ação não havia solucionado o problema 

com a substituição do ar condicionado. O autor indicou e apresentou todos 

os protocolos de atendimentos quando da tentativa de solucionar o 

problema do defeito, sendo que, em contrapartida, o réu não demonstrou 

nenhuma resposta destes protocolos. Por outro lado, em sua defesa, 

afirmou que ao receber a solicitação do autor, disponibilizou um vale e que 

foi utilizado pelo autor. Contudo, não mencionou qual foi o produto optado 

por este, tampouco comprovou ciência e concordância por parte do autor. 

Ademais, diante da inversão do ônus da prova em razão da 

hipossuficiência do consumidor, bem como da maior facilidade do réu em 

produzir prova contrária; não cumpriu fazê-lo. O réu pautou-se 

exclusivamente em argumentações e telas de sistemas desconhecidas 

totalmente pelo autor, sendo que não trouxe aos autos qualquer prova a 

comprová-las. Tanto que, a substituição do aparelho de ar condicionado 

somente ocorreu devido concessão de liminar. Incumbia-lhe provar que o 

autor efetivamente recebeu, tinha conhecimento e concordou com o 

recebimento do referido vale de compras. Por sua vez, o Requerente 

trouxe aos autos documentos e fatos que comprovam suas alegações, 

tais como Nota Fiscal de compra, diversos números de protocolos e 

e-mails, tudo a corroborar com a exordial visando a aplicação do artigo 18 

do CDC. Observa-se que há responsabilidade objetiva no caso in tela, 

sendo certo que cabe ao réu atender ao pleito de substituição de um 

produto novo, mas defeituoso e, via de consequência, mister se faz 

manter a medida de modo que surge o dever de indenizar, também, 

moralmente. Confira-se: “TJ-PE - Agravo de Instrumento AI 111429 PE 

0100093735 Data de publicação: 11/11/2009 Ementa: RELAÇÃO 

CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. 

CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO DEFEITUOSO POR UM 

NOVO MEDIANTE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANUTENÇÃO DA 

DECISÃO. CABIMENTO. Há de ser mantida em definitivo a decisão, 

ratificada, inclusive, pela Câmara, em sede de agravo regimental, que 

confirmou a tutela antecipatória, na qual o juiz de 1º grau, ao ponderar a 

responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova, 

na relação consumerista entre as partes, determinou a substituição do 

veículo defeituoso por um novo, mormente quando considerado que, após 

o extenso lapso temporal transcorrido desde então, a melhor alternativa é 

aguardar o desfecho da ação originária, quando, com supedâneo em 

robusta prova pericial, decidirá o julgador acerca de eventual 

reconhecimento do direito da ora agravante à reparação dos prejuízos 

suportados no curso do processo.” Diante do cumprimento da medida 

liminar concedida com a entrega do bem novo, resta exclusivamente a 

análise quanto aos danos morais. DANO MORAL Por sua vez, o dano 

moral está igualmente presente, uma vez que são evidentes os 

transtornos causados pelo vício do produto que afetaram inclusive a vida 

diária do Requerente. Frise-se que a responsabilidade do Requerido é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, ou seja, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano 

e o nexo de causalidade. Sabidamente que o Estado do Mato Grosso é um 

dos que possui maiores temperaturas no país, sendo que, em 

determinadas épocas do ano, a utilização de aparelho de ar condicionado 

é sinônimo de conforto e boa vivência. De fato, o requerente adquiriu um 

produto novo com o fim de utilizá-lo eficazmente e de imediato. Ademais, 

não conseguiu seu objetivo diante de uma conduta causada pelo 

Requerido por vender um produto ineficaz. A responsabilidade do 

Requerido restou demonstrada de forma estreme de dúvidas, 

principalmente por motivo de que somente trocou o produto após a medida 

judicial concedida. Sendo neste sentido o julgado abaixo: “TJ-MG - 

Apelação Cível AC 10145130263737001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 

21/01/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

DEFEITO DO PRODUTO NOVO - DESÍDIA EM APRESENTAR SOLUÇÃO - 

HIPÓTESES DO ART. 18 , § 1º DO CDC - INOBSERVÂNCIA - DANO MORAL 

- EXISTÊNCIA. Para que se tenha a obrigação de indenizar, é necessário 

que existam três elementos essenciais: a ofensa a uma norma 

preexistente ou um erro de conduta, um dano e o nexo de causalidade 

entre eles, conforme se verifica pelo art. 186 do Código Civil. Restando 

evidenciado nos autos a desídia do fornecedor em apresentar soluções 

para o defeito do produto adquirido, notadamente diante das hipóteses do 

art. 18 , § 1º do Código de Defesa do Consumidor , mostra-se cabível o 

arbitramento de indenização por danos morais, em virtude da conduta 

reprovável, que viola flagrantemente os princípios e normas legais que 

regem as relações de consumo em nosso País. Recurso provido.”. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali: 

“...na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Nessa toada, considerando a condição 

econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização do dano moral, reputo razoável a tal 

título o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). CONCLUSÃO Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de julgar procedente o pedido 

para o efeito de condenar o réu: a) à manutenção da obrigação de fazer 

conforme a liminar anteriormente concedida; b) à indenização a título de 

danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, 

nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o presente 

feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Opino pela ausência de condenação do requerido em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na 

hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no 

prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da sentença, além da 

correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% 

consoante o disposto no artigo 523 e seguintes do CPC, sendo que o 
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depósito poderá ser efetuado em Juízo. Remeto à apreciação da MM. Juíza 

Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 11 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010258-58.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BERTINO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010258-58.2016.8.11.0011 REQUERENTE: BERTINO PEREIRA 

DE SOUZA REQUERIDO: CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA 

Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS pelo 

rito da Lei 9.099/95, em que o requerente - BERTINO PEREIRA DE SOUZA – 

promove em desfavor de CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE 

LTDA., sob o fundamento de que realizou uma compra no estabelecimento 

da ré, com nome fantasia “Studio Z”, pelo valor de R$ 108,00 (cento e oito 

reais), na data de 20 de fevereiro de 2016. Relatou que no momento foi 

oferecido realizar um cadastro na loja para adquirir desconto na compra, 

sendo que aceitou e se cadastrou na loja. Arguiu que após dias recebeu 

em sua residência cartão de crédito e com o valor de faturas superior ao 

da compra realizada, qual seja, R$ 138,86 (cento e trinta e oito reais e 

oitenta e seis centavos) em duas parcelas. Pleiteia o ressarcimento em 

dobro do valor cobrado a maior da aquisição em R$30,86 (trinta reais e 

oitenta e seis centavos), e indenização por danos morais. Citada a 

requerida compareceu em sede de audiência de conciliação, infrutífera e 

apresentou contestação em que aduziu pela contratação de seguros de 

proteção pessoal, proteção financeira plus premiável e perda e roubo. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois se 

refere à existência de contratação de serviços junto à ré. Deferida 

inversão probatória. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 

38, da Lei 9.099/1995. MÉRITO No que tange ao indicado valor superior 

cobrado pela ré, em vista da aquisição no importe de R$108,00, tem-se 

que a ré apresentou documentos assinados pelo autor que demonstram 

uma efetiva contratação. Diferentemente do que argumenta o autor em não 

ter conhecimento das contratações, aduzindo que efetuou um cadastro no 

estabelecimento da ré, improspera. Diante das assinaturas que constam 

tanto do contrato do cartão de crédito, quanto dos seguros 

disponibilizados pela ré, quais sejam seguros de proteção pessoal 

(R$4,99), proteção financeira plus premiável (R$3,49) e perda e roubo 

Plus Premiável Calcard (R$1,99). Todos os termos de contratações foram 

assinados e possuem o título conforme os produtos adquiridos. Ou seja, 

no cabeçalho dos documentos consta cada produto que está sendo 

adquirido. Desta forma, afasta-se a argumentação do autor de que não 

tinha conhecimento de que adquiria produtos da ré. Claro está que as 

letras estão em negrito e maiúsculas. De outra banda, verifico que o autor 

não logrou demonstrar que ausente está a contratação do cartão de 

crédito, bem como dos demais produtos ofertados. Ademais, 

confessadamente efetuou o pagamento das duas parcelas, sendo certo 

que nas faturas que recebeu, constaram os seguros adquiridos. Somado 

à isto, tem-se o fato de que os contratos foram assinados em 21 de 

dezembro de 2015, data anterior à indicada pelo autor como da compra no 

estabelecimento, tal como o cupom fiscal de aquisição. Neste mesmo 

raciocínio, não se aplica a repetição de indébito requerida pelo autor, posto 

que não houve qualquer cobrança indevida. DO DANO MORAL No que 

concerne à responsabilidade da ré passível de ensejar ressarcimento 

moral, opino pela improcedência do pedido. Embora com as cobranças em 

cartão de crédito da aquisição efetivamente realizada juntamente com 

outros produtos, todas foram realizadas com a estrita contratação do 

autor, não tendo qualquer conduta e nexo causal a produzir abalo moral. 

Assim, o bem tutelado pretendido pelo Autor possível de ensejar 

indenização por dano moral não merece ser considerado. CONCLUSÃO 

Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de julgar 

improcedente a presente demanda, extinguindo o feito com base no artigo 

487, inciso I do NCPC. Opino pela ausência de condenação do requerido 

em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Remeto à apreciação da MM. Juíza 

Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 12 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-07.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MENANDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000095-07.2017.8.11.0011 REQUERENTE: ALESSANDRA 

MENANDE DA SILVA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos. Cuida-se de AÇAO DE EXTINÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO C/C COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, pelo rito da Lei 9.099/95, em que o requerente – 

ALESSANDRA MENANDE DA SILVA - promove em desfavor de BANCO 

ITAU BMG CONSIGNADO S.A., sob o fundamento de que sua genitora 

MARIA AUGUSTA DE SOUZA SILVA adquiriu empréstimos consignados 

da ré de nºs. 556732125, 553145421, pelo estabelecimento MEGA 

CREDITOS localizado na cidade de Mirassol D´Oeste. Relatou que sua 

genitora faleceu em 19/12/2016 e pela impossibilidade de efetuar os 

pagamentos, o nome desta foi negativado. Pleiteia a exclusão do nome da 

genitora junto aos órgãos de proteção ao crédito, cancelamento das 

dívidas, bem como indenização pelos danos morais. Citada a empresa 

requerida compareceu em sede de audiência de conciliação, infrutífera e 

apresentou contestação no sentido de que a autora não informou sobre o 

falecimento de sua genitora e diante do desconhecimento, as cobranças 

permaneceram. A autora apresentou impugnação à contestação e 

rechaçou os argumentos lançados pelo banco requerido no sentido de 

que informou ao estabelecimento Mega Créditos sobre o falecimento, 

pugnou pela procedência do feito. Deferida tutela antecipada, bem como 

inversão probatória. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 

38, da Lei 9.099/1995. Ab initio, opino pela concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, em vista da situação de hipossuficiência 

econômico-financeira da autora, nos termos da Lei 1060/50. DA 

NEGATIVAÇÃO Conforme documentos e informações acostadas aos 

autos, a autora demonstrou que sua genitora faleceu após a contratação 

dos empréstimos. E, neste sentido, como as cobranças permaneciam, 

houve a negativação do nome da contratante perante o SERASA e SCPC. 

Por consequência, a autora pleiteia que se declare inexigível o débito, 

devido ao falecimento da devedora. Em contrapartida, o réu aduziu que 

era desconhecido sobre o falecimento da contratante, posto que a autora 
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não lhe informou e, assim sendo, permaneceu com as cobranças. No 

entanto, pela inadimplência, houve a negativação do nome da devedora 

junto aos órgãos de proteção ao crédito. Em que pese a autora ter alegado 

que informou a empresa MEGA Créditos sobre o falecimento de sua 

genitora, não comprovou sobre a comunicação. Certamente que, somente 

haveria o cancelamento das cobranças com a efetiva ciência, eis que se a 

MEGA CRÉDITO tivesse conhecimento sobre o falecimento, repassaria tal 

informação ao banco réu que, possivelmente, cancelaria os contratos. Da 

mesma forma, embora a autora tenha declarado que o empréstimo era 

consignado e que o réu deveria ter procurado saber por qual motivo 

houve a suspensão dos débitos, não prospera. O fato era imprevisto e, é 

dever da herdeira da contratante comunicar este fato impeditivo das 

cobranças. Impossível ao banco réu cientificar-se unilateralmente. Em 

suma, não houve conduta ilegal quanto à negativação e cobrança por 

parte do réu. DA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nesta linha de 

raciocínio, ainda que inexistente negativação indevida, merece ser 

declarado inexigível a dívida da genitora da autora, bem como cancelados 

tais contratos. O falecimento é motivo para rescisão de contrato e, ainda 

que sem ter conhecimento quanto ao falecimento, deve ser mantida a 

tutela antecipada para o fim de impossibilidade de cobranças dos débitos 

adquiridos em virtude do óbito. DO DANO MORAL No que concerne à 

responsabilidade do banco réu passível de ensejar ressarcimento moral, 

opino pela improcedência do pedido. Embora tenha efetivamente ocorrido 

uma cobrança de valor, não fora, à primeira vista, indevidamente, tendo 

em vista que o credor não era conhecedor do motivo impeditivo para 

proceder com as exigências. Ausente conduta do réu que resultou em 

abalo moral. Diante do já explanado, pela omissão da autora, o 

aborrecimento que eventualmente tenha sofrido foi causado por sua culpa 

exclusiva. Assim sendo, nos termos do artigo 12, inciso III, parágrafo 3º do 

Código de Defesa do Consumidor, a culpa exclusiva da vítima exclui a 

responsabilidade do fornecedor no caso de falha ou erro na prestação do 

serviço causado por uma conduta daquela. Desta forma, não se verifica 

nexo de causalidade entre o dano sofrido pela consumidora e a atividade 

do fornecedor do produto ou serviço. No caso em tela, foi exatamente isto 

que ocorreu. Claramente, portanto, que não houve sequer mero 

aborrecimento, eis que nos termos da legislação consumeirista, há 

excludente de responsabilidade da requerida. Assim, o bem tutelado 

pretendido pela Autora para preservar o nome de sua genitora com 

indenização por dano moral não merece ser considerado. CONCLUSÃO 

Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, para considerar que 

ausentes os pressupostos normativos do dever de indenizar, opino pela 

exclusiva procedência em face da declaração de inexigibilidade dos 

empréstimos, com o consequente cancelamento dos contratos 

nºs.556732125, 553145421, mantendo-se a tutela antecipada para a 

efetiva exclusão do nome da genitora da autora junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito; julgando extinto o presente feito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

requerido em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 12 de dezembro 

de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos 

legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 19 de 

dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000102-96.2017.8.11.0011 REQUERENTE: EUGENIO 

APARECIDO PROCOPIO DE SOUZA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS C/C PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA proposta por EUGENIO APARECIDO PROCOPIO 

DE SOUZA em desfavor de OMNI FINANCEIRA S/A, ambos qualificados, 

sob a alegação de uma negativação indevida realizada pela instituição 

requerida no valor de R$ 1.986,73 (mil novecentos e oitenta e seis reais e 

setenta e três centavos), documento de nº 102325012040715, incluída em 

01/07/2016, sendo que nunca manteve relação com a ré. Pleiteia 

declaração de inexigibilidade da dívida, bem como exclusão dos órgãos de 

proteção ao crédito, restituição em dobro do valor cobrado e indenização 

por danos morais. A ré compareceu em sede de audiência de conciliação 

e apresentou contestação no sentido de que houve uma cessão de 

crédito de 29/10/2015, do banco Caixa Econômica Federal para a ré Omni 

e o autor possuía uma conta corrente junto ao primeiro banco. Arguiu que 

devido débitos do cheque especial de R$800,00, totalizando o importe de 

R$ 1.043,89 em 04/08/2015. Relatou que a ré adotou o número de contrato 

102325012040715 cedido pela CEF. Deferida tutela antecipada para baixa 

do nome do autor nos cadastros de inadimplência da SERASA e SPC 

referente ao suposto débito cobrado, no valor de R$ 1.986,73 (um mil 

novecentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos). Eis o breve 

relatório, embora dispensável. A controvérsia é singela e não demanda 

maiores elucubrações, pois tem como objeto a inexistência de débitos do 

Requerente junto à Requerida. Ab initio, opino pelo deferimento diante da 

declaração de hipossuficiência econômico - financeira pelo Requerente, 

nos termos da Lei 1060/50. CANCELAMENTO DA NEGATIVAÇÃO E 

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA Tangentemente à cessão 

de crédito de eventual dívida do autor perante a Caixa econômica Federal 

para a presente ré, verifica-se que pelos documentos acostados aos 

autos, não houve comprovação da legalidade na negativação. Ademais, o 

requerente aduz desconhecer qualquer relação que possa ensejar nesta 

negativação. Por outro lado, a requerida menciona a existência de um 

contrato firmado com a Caixa Econômica Federal, que posteriormente teria 

sido cedido à requerida. Porém, não logrou comprovar suas alegações. 

Embora tenha juntado à sua defesa o contrato celebrando a cessão, não 

demonstrou efetivamente que o comunicado da cessão foi cientificado ao 

autor. Pautou-se exclusivamente em apresentar um modelo do aviso de 

cessão, mas não há ciência comprovada por parte do autor. Destaca-se 

que a responsabilidade da requerida é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Por 

consequente, no caso em comento, o Requerente tratou de demonstrar 

que houve uma conduta ilegítima por parte da Requerida ao negativar seu 

nome sem existência de débitos, juntando extrato como documento que 

estava sob o seu alcance. Desta feita, restou devidamente demonstrada a 

cobrança indevida, visto que o requerido não se desincumbira do ônus de 

provar a legalidade da cobrança, não sendo crível cobrar do Requerente - 

hipossuficiente em relação ao requerido instituição financeira - prova 

diabólica. Somado à isto, tem-se que a ré indica ser o débito referente à 

uma dívida de cheque especial. Porém, não comprovou, eis que meras 

telas sistêmicas apresentadas na contestação de maneira unilateral, não 

demonstram a licitude do débito. Sabidamente que tanto a cessão, quanto 

a negativação deveriam ter sido previamente comunicadas ao autor. 

Porém, nada foi respeitado, ao menos não se vislumbra qualquer 

comprovação neste sentido. Constatada, então, a responsabilidade da 

Requerida com objetivo de declarar inexistente o débito objeto da presente 

lide, com a já exclusão do nome do requerente junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito relacionados à este negócio jurídico. REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO Diversamente do requerido pelo autor, não há que se falar em 

cobrança indevida a merecer ressarcimento em dobro de valores. Dispõe 

o artigo 42 do CDC que a cobrança efetuada indevidamente, com o 

pagamento do valor, enseja em devolução em dobro. No caso em tela, 

houve somente a negativação de um valor inexistente como débito. 

Contudo, não houve dispêndio financeiro do autor. Afastado este pleito. 

DO DANO MORAL No que concerne à responsabilidade da Requerida 
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passível de ensejar ressarcimento moral, opino pela procedência do 

pedido. Configurada a responsabilidade da Requerida pela inscrição 

indevida oriunda de inexistente inadimplência, sendo certo que merece ser 

indenizado o requerente. A presente questão encontra-se centrada no 

princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Assim, apesar da tentativa da 

Requerida em eximir-se da responsabilidade pelos seus atos ao referir 

que o débito foi gerado por utilização de cheque especial; ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, “na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

cobranças efetuadas por dívidas inexistentes, gera induvidosa mácula ao 

conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. Somado aos 

anteriores julgados mencionados. Como registra o mesmo Yussef, 

“afirmada constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a 

jurisprudência está se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, 

na sua versão atual, independentemente de eventuais prejuízos 

econômicos que resultariam do protesto indevido do título, comporta 

igualmente ser reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que 

integram a personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral.’. Aliás, 

desnecessária até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele 

presumido em decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento 

já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre 

muitos outros, registram-se os seguintes julgados análogos: “Nos termos 

da jurisprudência da Turma, em se tratando de indenização decorrente da 

inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de 

dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da 

existência da inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - 

RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” Ainda que 

existisse um débito a receber, o direito de exercício de cobrança, qualquer 

que seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de 

personalidade do requerente. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica 

atribuível ao requerido, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de incentivar o 

descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, 

fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito alhures, 

caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).”. Rui Stoco adverte que se trata, pois 

de uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as 

coisas da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte 

deve ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil 

sempre pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em 

contas. (RT 560/66) Caio Mário da Silva Pereira também norteia de forma 

bastante elucidativa a questão do equilíbrio na avaliação do quantum do 

dano moral: “Quando se cuida de dano moral, o fulcro do conceito 

ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: 

'caráter punitivo' para que o causador do dano, pelo fato da condenação, 

se veja castigado pela ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' 

para a vítima, que receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como 

contrapartida do mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora 

Forense, 1997, p.97).”. Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima 

uma compensação, representada por uma comodidade que compense o 

dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter 

repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente 

função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado um 

consumidor hipossuficiente; e de outro lado uma empresa de crédito, 

indico a indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais). CONCLUSÃO Pelo 

exposto, opino pela procedência do pedido inicial para: a) manter a tutela 

antecipada concedida no sentido de cancelar a negativação referente 

objeto desta ação, nos termos concedidos em despacho liminar; b) 

declarar inexistente o débito referido nesta demanda; c) condenar a 

requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao 

autor, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem condenação ao requerido em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 e seguintes do NCPC, sendo que o depósito poderá ser 

efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 12 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, 

facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000210-28.2017.8.11.0011 REQUERENTE: ANA CLAUDIA 

VIANA COSTA SANTANA REQUERIDO: PANAMERICANO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Vistos. Cuida-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS pelo rito da Lei 

9.099/95, em que a requerente ANA CLAUDIA VIANA COSTA SANTANA – 

promove em desfavor de PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA., ambos qualificados, sob o fundamento de que lhe foi 

ofertada uma aquisição de cota de consórcio já contemplado no valor de 

R$20.000,00 (vinte mil reais) para retirada de um veículo em 15 dias em 

uma agência na cidade de Cáceres/MT, sendo a quitação pelo valor de 

R$365,48 (Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Oito 

Centavos). Relatou que como aceitou a proposta, efetuou o pagamento do 

boleto em 09 de Junho do ano de 2.015, sendo que após tentou contatar o 

vendedor Claudio Felipe para retirar o veículo, mas não atendeu mais. 

Também alegou que, o após todas assinatura e tentativa de contato 

percebeu que se tratava de uma aquisição em cota comum de consórcio e 

não de um já contemplado como fora vendido. Pleiteia o ressarcimento em 

dobro do valor pago, e indenização por danos morais. Citada a requerida 

compareceu em sede de audiência de conciliação, infrutífera e apresentou 

contestação em que aduziu pela contratação do consórcio com assinatura 

em “PROPOSTA DE ADMISSÃO EM CONSÓRCIO” com as informações 

sobre a contemplação futura. É o breve o relatório, em que pese previsão 

do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Inicialmente, opino pelo deferimento dos 

benefícios da justiça gratuita diante da insuficiência dos recursos para 

arcar com eventuais custas e despesas processuais, nos termos da Lei 

1060/50. A controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, 

pois se refere à existência de contratação de serviços junto à ré. MÉRITO 

No que tange à mencionada contratação de consórcio já contemplado, 

com posterior entrega de veículo, não prospera. A autora juntou aos autos 

documentos assinados por ela mesma demonstrando a consistência em 

se tornar mais uma consorciada de futura contemplação mediante 

sorteios. Observo que em nenhum documento apresentado constou que já 

haveria contemplação, tampouco que o valor de R$365,48 (Trezentos e 

Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos) almejava quitação de 

consórcio em veículo de R$20.000,00 (vinte mil reais). Todos os 

documentos constam como contemplação futura, inclusive menciona que 

as parcelas são variáveis conforme “Calendário de Assembleias”, 

(Adendo ao Contrato de Participação em Grupo de Consórcio). Ademais, 

em documento datado de 19 de maio de 2016 consta comunicado de 

alteração de grupo da autora, sendo que a contratação fora em 22 de 

junho de 2015. Ou seja, posteriormente à contratação, a autora foi 

informada sobre alteração de grupo. Somado a isto, a ré indicou em sua 

defesa que a autora estava inadimplente durante 90 dias até a propositura 

da demanda. Isto revela que até a data referida, a autora pagou 

normalmente as parcelas, certamente por almejar a contemplação futura. 

Diante das provas colhidas nos autos, tem-se que a autora efetivamente 

contratou por um consórcio para contemplação posterior, com assinatura 

em todos os documentos pertinentes e esclarecedores do negócio 

jurídico. Neste mesmo raciocínio, não se aplica a devolução do valor pago 

a título de quitação em consórcio para aquisição de veículo, tampouco a 

repetição de indébito requerida pela autora, posto que não houve qualquer 

cobrança indevida. DO DANO MORAL No que concerne à 

responsabilidade da ré passível de ensejar ressarcimento moral, opino 

pela improcedência do pedido. Toda a contratação foi realizada com a 

estrita observância e concordância da autora, não tendo qualquer conduta 

e nexo causal a produzir abalo moral. Assim, o bem tutelado pretendido 

pela Autora possível de ensejar indenização por dano moral não merece 

ser considerado. CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de 

sentença, no sentido de julgar improcedente a presente, extinguindo o 

feito com base no 487, inciso I do NCPC. Opino pela ausência de 

condenação do requerido em custas e despesas processuais, bem assim 

em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Remeto à apreciação 

da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

Mirassol D´Oeste, 12 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza 

Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, 

facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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WALQUIRIA APARECIDA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO)
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000171-31.2017.8.11.0011 REQUERENTE: WALQUIRIA 

APARECIDA LOPES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS C/C TUTELA 

ANTECIPADA, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a requerente - WALQUIRIA 

APARECIDA LOPES – move em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, sob o fundamento de que a ré instalou 

um poste de iluminação pública dentro do terreno de sua residência, 

impedindo-a de instalar um portão elétrico. Relatou que solicitou 

administrativamente à ré que retirasse tal poste, mas não houve 

cumprimento de solicitação, ainda que tenha sido informada que seria 

realizada em sessenta dias a partir de 30 de agosto de 2016. Pleiteia a 

obrigação em deslocar o poste de iluminação de seu imóvel, bem como 

indenização por danos morais. Citada a requerida apresentou contestação 

alegando que já houve a retirada do poste e inexistência de danos morais. 

Presentes as partes em audiência de conciliação, restou infrutífera. É o 

breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. A 

controvérsia refere-se exclusivamente à necessidade de retirada do 

poste de iluminação pública instalado indevidamente em local privado, 

sendo certo que não demanda dilações probatórias ou maiores 

elucubrações, à luz do artigo 355 do NCPC, assim como requerido pelas 

partes. Sendo assim, apresento a minuta da sentença. OBRIGAÇÃO DE 

FAZER A ré apresentou sua defesa sob o argumento que já cumpriu o 

dever de retirada do poste de iluminação internamente no imóvel da autora. 

Contudo, não juntou qualquer comprovante neste sentido. Em 

contrapartida, a autora aduziu que sua impugnação à contestação que a 

obrigação não fora realizada. Diante de todas as provas e confissão da ré 

pela necessidade de deslocar o poste da residência da autora, posto que 

fora instalado próximo ao muro, pelo lado interno e a impedir que a autora 

acrescente motor eletrônico em seu portão de entrada, merece a ré ser 

compelida na obrigação de desinstalar o referido poste. No entanto, pela 

ausência de prova suficiente a esclarecer sobre alegado cumprimento 

prévio de retirada do poste, prossegue-se com a condenação em 

obrigação de fazer. DANO MORAL Por sua vez, o dano moral está 

igualmente presente, uma vez que são evidentes os transtornos causados 

pela conduta da ré, que prestou um serviço inadequado ao instalar sem 

permissão da autora. A responsabilidade da Requerida é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou 

seja, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Claramente que com a juntada das fotos, cartas e 

confessado na contestação, a ré deve responder pelos seus atos que 

abalem o conforto e boa vivência. Conforme resulta da doutrina de José 

Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. Neste sentido, a tranquilidade da autora foi abalada, gerando um 
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sofrimento, perda de tempo e espera ao solicitar a retirada do poste com o 

fim de disponibilizar mais segurança própria com a colocação de motor 

elétrico em seu portão. Nessa toada, considerando a condição econômica 

das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da 

indenização do dano moral, reputo razoável a tal título o valor de R$ 

3000,00 (três mil reais). CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto 

de sentença, no sentido de julgar procedente o pedido para o efeito de 

condenar a ré: a) à obrigação de desinstalar o poste de iluminação pública 

dentro do imóvel da autora, sob pena de não o fazer, à luz dos artigos 497 

e 499 do NCPC; b) à indenização a título de danos morais, no valor de 

R$3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino pela ausência de 

condenação da requerida em custas e despesas processuais, bem assim 

em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 e seguintes do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado 

em Juízo. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 12 de dezembro de 2017. 

Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, 

homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 19 de 

dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-14.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIO LIMA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT0008122A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA KAROLAINE SOUZA BERGAMO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000101-14.2017.8.11.0011 REQUERENTE: ELZIO LIMA 

RODRIGUES REQUERIDO: AMANDA KAROLAINE SOUZA BERGAMO 

Vistos. Ante a apresentação de contestação e impugnação aos autos de 

ação por acidente de trânsito, opino pela intimação das partes para que 

informem se tem provas que pretendam produzir, no prazo de 15 (quinze) 

dias, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento, nos termos 

do art. 33, da Lei 9.099/95. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS para 

designação de solenidade instrutória ou julgamento antecipado. Remeta-se 

os autos à apreciação da Juíza Togada. Mirassol D’Oeste-MT, 12 de 

dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. Acolho a 

minuta supra, de modo que DETERMINO que a Secretaria de Vara expeça 

o necessário ao cumprimento. ÀS PROVIDÊNCIAS. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000246-70.2017.8.11.0011 REQUERENTE: JULIETA ROSA DE 

ASSUNCAO 92581722134 REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, pelo rito da Lei 

9.099/95, em que a requerente - JULIETA ROSA DE ASSUNCAO – move 

em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

sob o fundamento de que a ré suspendeu o fornecimento da energia 

elétrica de seu estabelecimento na data de 12 de outubro de 2015, sem 

prévio aviso, e com a retirada do medidor de energia, com instalação de 

lacre. Relatou que posteriormente foi informada por representante da ré 

que havia um mandado de desligamento pendente de julho de 2015 por 

conta de religamento, de um anterior corte, indevido por parte da autora. 

Aduziu que seus funcionários ficaram sem trabalhar, com prejuízo em 

R$725,00 (Setecentos e Vinte e Cinco Reais). Pleiteia o ressarcimento 

deste valor com perdas e danos dos lucros de deixou de ganhar, bem 

como indenização por danos morais. Citada a requerida apresentou 

contestação alegando que houve a suspensão da energia por deficiência 

técnica do local, com disposição à curto circuito por fuga de energia 

elétrica, e inexistência de danos morais. Presentes as partes em audiência 

de conciliação, restou infrutífera. É o breve o relatório, em que pese 

previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. A controvérsia refere-se 

exclusivamente ao corte de energia elétrica sem prévio aviso, sendo certo 

que não demanda dilações probatórias ou maiores elucubrações, à luz do 

artigo 355 do NCPC. Sendo assim, apresento a minuta da sentença. 

SUSPENSÃO INDEVIDA Conforme se verifica da documentação acostada 

aos autos, a autora estava quites com suas obrigações mensais; sendo 

certo que recebeu a informação por parte de uma preposta da ré que 

havia um mandado de desligamento de energia pendente desde o mês de 

julho de 2015. O corte de energia foi realizado em outubro de 2015. Por 

outro lado, a ré argumenta que realizou o corte de energia elétrica diante 

de uma situação deficitária da instalação elétrica, com possibilidade de 

curto circuito. Desta forma, em análise aos documentos, a ré não notificou 

previamente a autora sobre esta suposta deficiência na energia. Ademais, 

a própria legislação mencionada pela ré em sua defesa, qual seja 

Resolução 414/ANEEL/2010, menciona no artigo 166, que: “§1º As 

instalações internas que ficarem em desacordo com as normas e padrões 

a que se referem as alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 27, vigentes à 

época da primeira ligação da unidade consumidora, devem ser reformadas 

ou substituídas pelo consumidor. § 2º Na hipótese de a distribuidora 

constatar o disposto no § 1o, ela deve notificar o consumidor na forma do 

art. 142”. Neste compasso, verificando eventual deficiência elétrica na 

instalação da autora, com possibilidade de incidentes, deveria a ré ter 

notificado a autora para oportunizar a retificação do problema. Jamais 

poderia a ré ter, unilateralmente, suspendido a energia e sem qualquer 

comunicação prévia. Em diversos momentos a ré indica que é de 

responsabilidade da autora uma correta e segura instalação elétrica do 

ponto de entrada para dentro do imóvel. Porém, a autora precisava ter sido 

cientificada quanto à eventual irregularidade. Portanto, pela aplicação da 

teoria do risco da atividade, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor, que atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade 

objetiva quanto aos danos causados ao consumidor e, diante da 

ilegalidade no corte de energia, com a conduta da ré pautada de 

ilegitimidade ensejando danos à autora por falha na prestação de 

serviços, merece reparo a autora. RESSARCIMENTO MATERIAL 

Concernente ao pleito de ressarcimento pelos prejuízos em vista de seus 

funcionários ficarem por dias sem trabalhar, eis que a autora também 

deixou de lucrar, não prospera. Ausente comprovação do alegado dano, 

posto que não há provas sobre a média de lucro diário, tampouco a 

motivação do valor almejado em R$725,00 (Setecentos e Vinte e Cinco 

Reais). DANO MORAL Por sua vez, o dano moral está igualmente 

presente, uma vez que são evidentes os transtornos causados pela 

conduta da ré, que prestou um serviço inadequado ao suspender a 

energia elétrica, com a retirada do medidor. De tal modo, caracterizados o 

ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral 

é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República e do 

art. 6º, VI, do CDC. Saliento que a responsabilidade da Requerida é de 

natureza objetiva (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), sendo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 661 de 1071



que resta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o 

conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar 

que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, 

que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de 

“todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu 

pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à 

integridade de sua inteligência, a suas afeições, etc”. Neste sentido, a 

tranquilidade da autora foi abalada, gerando um sofrimento, perda de 

tempo e espera ao solicitar o religamento no fornecimento de energia 

elétrica por ausência de inadimplemento da autora ou algum outro 

notificado desacerto na instalação. Consigne-se: “TJ-PR - PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO Recursos Recurso Inominado RI 

000147490201581600880 PR 0001474-90.2015.8.16.0088/0 (Acórdão) 

(TJ-PR) Data de publicação: 30/05/2016 Ementa: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA E INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COPEL. 

CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA SEM AVISO PRÉVIO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA 

MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. , decidem os Juízes 

integrantes da 4ª Turma Recursal do Estado do Paraná, por unanimidade 

de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos exatos 

termos deste vot (TJPR - 4Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

0001474-90.2015.8.16.0088/0 - Guaratuba - Rel.: Liana de Oliveira 

Lueders - - J. 24.05.2016).”. Nessa toada, considerando a condição 

econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização do dano moral, reputo razoável a tal 

título o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). CONCLUSÃO Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de julgar procedente o pedido 

para o efeito de condenar a ré à indenização a título de danos morais, no 

valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino pela 

ausência de condenação da requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na 

hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no 

prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da sentença, além da 

correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% 

consoante o disposto no artigo 523 e seguintes do CPC, sendo que o 

depósito poderá ser efetuado em Juízo. Remeto à apreciação da MM. Juíza 

Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 12 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010455-81.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BIOLLATO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON BELLOTE PAGLIUCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010455-81.2014.8.11.0011 REQUERENTE: PEDRO BIOLLATO 

DE ALMEIDA REQUERIDO: JACKSON BELLOTE PAGLIUCA Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL 

em que o Autor PEDRO BIOLLATO DE ALMEIDA propôs em desfavor de 

JACKSON BELLOTE PAGLIUCA, ambos qualificados, sob a alegação de 

que no dia 07/06/2014 trafegava conduzindo uma motocicleta HONDA BIZ 

sentido Avenida Tancredo Neves e foi abalroado pelo réu no cruzamento 

com a Rua Paulino Moreira de Matos, que não parou no cruzamento. 

Relatou que obteve danos materiais pelo veículo, sofreu ferimentos de 

grande monta com necessidade de tratamento até a propositura da 

demanda. Pleiteia indenização pelos danos materiais em R$3.401,81 (Três 

mil quatrocentos e um real e oitenta e um centavos), bem como danos 

morais. Em sede de contestação, o Requerido aduziu em preliminar a 

ilegitimidade passiva diante da ausência de sinalização por parte do 

Município, sendo esse o legitimado a responder pelos danos, 

incompetência do Juizado Especial pela co-culpabilidade do Município e 

falta de interesse de agir diante do fato que o autor não é proprietário da 

motocicleta. No mérito arguiu pela ausência de provas do conserto do 

veículo, apontou pela falta de indicação da motocicleta nos orçamentos 

apresentados e afirmou que os medicamentos mencionados não foram 

comprovadamente relacionados à tratamento do autor. Apontou pela culpa 

concorrente. Requereu pedido contraposto por alegar que o autor estava 

em alta velocidade, e que o acidente acarretou prejuízos no importe de R$ 

9.032,00 9nove mil e trinta e dois reais) ao réu. Eis o breve relatório, em 

que pese dispensável. Tem-se por incontroversa a ocorrência do acidente 

entre os veículos das partes, cingindo-se a controvérsia exclusivamente 

ao pagamento pelos danos causados no veículo do Autor, sendo que as 

partes não se manifestaram pela realização de instrução probatória, 

prosseguindo-se pela aplicabilidade do artigo 355, inciso I, do NCPC. 

Concernente à justiça gratuita, tem-se necessária sua concessão diante 

da situação de hipossuficiência econômico-financeira do Requerente, 

posto ser pessoa com dificuldades para arcar com as eventuais custas e 

despesas processuais, nos termos da Lei nº. 1060/50. PRELIMINAR 

Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva, que se confunde com a 

incompetência do Juizado diante da indicação de ser o Município ao menos 

co-responsável pelo acidente em vista da falta de sinalização no local, 

merece ser afastada. Não se pode imputar ao Município responsabilidade 

por conduta imprudente dos condutores de veículos que desrespeitam 

regras e costume na condução dos seus automóveis, sendo verdadeiro 

retrocesso legal. No que tange à ausência de interesse de agir, devido o 

autor não ser proprietário do veículo, também merece ser afastada esta 

preliminar, eis que é legitimado ativo aquele que suporta os prejuízos 

causados pelo acidente. Veja-se: “STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 

1106086 MA 2008/0252239-4 (STJ) Data de publicação: 08/10/2009 

Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR SERVIDOR DA POLÍCIA MILITAR. 

DANOS MATERIAIS. AÇÃO AJUIZADA PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO 

LESIONADO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR OU DO PROPRIETÁRIO. 

DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. 1. Hipótese 

em que se alega ilegitimidade ativa do recorrido, por não ser o condutor do 

veículo lesionado no momento do acidente, bem como a necessidade de 

denunciação da lide do Estado do Maranhão, já que o acidente envolveu 

carro oficial. 2. Na ação de indenização por danos materiais decorrentes 

de acidente de trânsito, é legitimada ativamente a pessoa que suportou o 

prejuízo com a reparação do dano. 3. No caso dos autos, o proprietário do 

automóvel arcou com todas as despesas necessárias ao conserto do 

veículo danificado, sendo, portanto, indiscutível a sua legitimação ativa. 4. 

A matéria referente à denunciação da lide não foi debatida nas instâncias 

ordinárias, e, a despeito disso, não foram opostos embargos de 

declaração a fim de suscitar a discussão do tema na Corte de origem. 

Desse modo, não se observa o indispensável prequestionamento da 

questão federal, atraindo, à espécie, o óbice contido nas Súmulas 282 e 

356 do STF. 5. Recurso especial não provido.” Afastadas todas as 

preliminares, passo ao mérito da causa. RESPONSABILIDADE 

Depreende-se dos argumentos e documentos apresentados que ambas 

as partes indicam-se reciprocamente como culposo pelo acidente. A parte 

autora menciona que o réu não parou no cruzamento e colidiu com sua 

motocicleta e, por ser um veículo maior, qual seja, uma caminhonete, 

resultou em grandes prejuízos ao autor. De outra ponta, o réu alega que o 

autor conduzia sua moto em alta velocidade e não respeitou a regra de 

preferência para quem trafega pela via direita e, assim colidiu com seu 

veículo, causando prejuízos pleiteados em sede de pedido contraposto. 

Contudo, pela prova colhida optar por alguma versão apresentada resta 

complexa, posto que não foram arroladas testemunhas pelas partes, 
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ausente também fotografia do estado dos veículos após o acidente de 

forma a permitir alguma elucidação a respeito da dinâmica dos fatos, 

tampouco em sede de confecção de Boletim de Ocorrência houve a 

presença de alguma testemunha. O que se extrai dos autos é apenas a 

versão do reclamante oposta à versão do reclamado, ambas sem amparo 

em qualquer elemento de prova, de forma a permitir ao juízo opção por 

uma das versões. Em tal contexto, nos termos do art. 373, do NCPC, há 

que se atentar para o ônus da prova que recai sobre o reclamante. Se sua 

pretensão consiste na reparação de prejuízos materiais que teriam sido 

causados pela conduta culposa do reclamado, teria de comprovar a culpa 

alegada, o que não se verifica nos autos. Em situações análogas, é a 

orientação jurisprudencial: “ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE 

RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR DANOS PROVOCADOS EM VIATURA - 

ALEGAÇÃO DE CULPA - CULPA SUBJETIVA - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES - FATO CONSTITUTIVO - ÔNUS DO 

AUTOR - ART. 333, INC. I, DO CPC - INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO. 1. 

Diante do conjunto probatório, não é possível apurar a efetiva causa dos 

danos à viatura, nem atribuir ao réu a culpa pelo evento danoso. 2. 

Incumbência que cabia ao autor (art. 333, inc. I, do CPC). 3. Recurso 

provido para julgar improcedente o feito. 4. Inversão do ônus da 

sucumbência. (Processo nº 0038562-32.2008.8.08.0024, 4ª Câmara Cível 

do TJES, Rel. Jorge do Nascimento Viana. j. 20.07.2015, DJ 28.07.2015).” E 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - 

NÃO COMPROVAÇÃO DA CULPA DO RÉU - PROVA INSUFICIENTE - ÔNUS 

DA PROVA DO AUTOR - ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Se o 

autor alega a existência de culpa do réu no acidente que o vitimou, é seu o 

ônus da prova, por ser fato constitutivo de seu direito, de tal sorte que se 

não faz prova convincente sobre tal fato, o pedido contido na inicial deve 

ser julgado improcedente. (Apelação nº 0800217-20.2012.8.12.0021, 4ª 

Câmara Cível do TJMS, Rel. Claudionor Miguel Abss Duarte. j. 16.09.2015).” 

E “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA DA CULPA. ÔNUS 

PROBATÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. PROVAS DOCUMENTAL E ORAL. ÔNUS DESCUMPRIDO. DEMANDA 

IMPROCEDENTE. 1. De acordo com o art. 333 do Código de Processo Civil, 

ao Requerente da demanda cumpre o ônus de provar os fatos 

constitutivos de seu direito, ao passo que ao Requerido incumbe o dever 

de provar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito 

alegado na inicial. 2. Em demanda em que se discute acidente de trânsito, 

a prova da culpa, de regra, é constituída a partir da prova documental, 

consistente no Boletim de Ocorrência e nas fotos, bem como a partir da 

prova oral (oitiva dos depoimentos pessoais das partes e das 

testemunhas). 3. Não havendo prova dos fatos constitutivos do direito do 

Requerente, impõe-se o desprovimento do Recurso de Apelação, com a 

manutenção da sentença que julgou a demanda improcedente. RECURSO 

DESPROVIDO. (Processo nº 1368981-7, 9ª Câmara Cível do TJPR, Rel. 

Vilma Régia Ramos de Rezende. j. 10.09.2015, unânime, DJ 02.10.2015).”. 

Com efeito, o autor não logrou cumprir seu dever em comprovar suas 

alegações. Do contrário, tanto os orçamentos juntados à exordial, quanto 

as notas de medicações não possuem o condão de comprovar que se 

relacionam ao acidente, ao autor, tampouco à algum outro fato que seja 

condizente com o caso em tela. Isto porque se trata de orçamentos sem 

constar o veículo; notas de farmácia que não possuem nexo indicativo ao 

prontuário hospitalar; além do fato que os documentos do hospital dão 

conta de que o autor foi liberado em 24horas. Ante todas as teses, 

documentos e fatos, não há como se acolher o pleito do autor, tampouco o 

pedido de contraposto. CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de 

sentença, para considerar que ausentes os pressupostos normativos do 

dever de indenizar, opino pela IMPROCEDÊNCIA da presente demanda. 

Opino pela ausência de condenação ao requerente em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. 

Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 12 de dezembro de 2017. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000120-20.2017.8.11.0011 REQUERENTE: LETICIA REGINA DE 

OLIVEIRA MARTINS REQUERIDO: MIRASSOL COMERCIO DE FERRO E ACO 

LTDA Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS promovida por LETICIA REGINA DE OLIVEIRA MARTINS 

em desfavor de MIRASSOL COMÉRCIO DE FERRO E ACO LTDA, sob o 

fundamento de que houve protestos indevidos incluídos pela ré referente 

a boletos bancários que a autora já efetuou a quitação. Pleiteia declaração 

de nulidade das cobranças com exclusão do nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito e indenização por danos morais. Audiência de 

conciliação infrutífera, tendo a requerida apresentado contestação no 

sentido de que, em preliminar, pela ausência de documentação essencial 

(Certidão Positiva de Protesto), inépcia da inicial por pedido vago e 

carência da ação por falta de interesse processual por não demonstrar a 

possibilidade do direito requerido; no mérito alegou que a autora pagou os 

títulos atrasados e assim foram protestados. Aduziu que após a quitação 

emitiu documento confirmando o adimplemento, mas é dever da devedora 

o cancelamento dos protestos. Indeferida tutela antecipada. É o breve o 

relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois 

refere-se à inexistência de débitos da autora junto à ré, sendo aplicável o 

artigo 355, inciso I, do NCPC. Assim, apresento o presente projeto de 

sentença. PRELIMINAR DOCUMENTO ESSENCIAL Sob o argumento de que 

há ausência de comprovação da autora quanto aos documentos 

essenciais não prospera. A autora juntou à exordial todos os documentos 

que possuía com o condão de comprovar suas alegações, sendo que em 

análise aos essenciais à propositura da demanda, todos estão presentes, 

nos termos do artigo 320 do Novo CPC e desnecessário qualquer 

documento complementar. CARÊNCIA DE AÇÃO E FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL As preliminares aventadas possuem relação uma com a 

outra e referem-se ao mérito da questão. No entanto, a fim de elucidação, 

não prosperam tendo em vista que a autora esclareceu os fatos no 

sentido de que realizou o pagamento de alguns títulos que supostamente 

foram protestados. Trata-se de pedido possível por conta de indenização 

em eventual protesto indevido. Facilmente detectável a possibilidade 

jurídica do pedido, a clareza nas informações e o interesse em pleitear 

ressarcimento moral. Afasta-se todas as preliminares, passo ao mérito da 

causa. MÉRITO No que tange aos protestos alegadamente realizados após 

a quitação dos boletos que a autora adquiriu por produtos da ré, com a 

manutenção da negativação após o adimplemento, não merecem acolhida. 

Os documentos apresentados juntamente com a exordial esclarecem que 

as certidões do Cartório do 2º. Ofício de Mirassol D´Oeste não possuem 

valor de certidão e foi emitido em 11 de abril de 2016. Alinhado à isto, 

todos os boletos para pagamento da autora possuem datas de 

vencimentos no ano de 2014, sendo certo que todos estes fatos foram 

declarados pela autora na petição inicial. Juntamente com estes 

documentos, foi apresentado pela autora a “Declaração de Nada consta”, 

também em 11 de abril de 2016. Ou seja, em data muito posterior aos 

vencimentos dos títulos. No mais, não se fez presente algum comprovante 

válido de protesto indevido, uma vez que a prova apresentada pela autora 

não tem valor de certidão, tampouco provas de real adimplemento de todos 

os boletos. Aliás, sequer apresentou os boletos. Por outro lado, a ré 

apresentou sua defesa no sentido de que a autora pagou os boletos em 

datas atrasadas e isto gerou protestos. Desta forma, confessou que os 

boletos foram devidamente protestados. Somado à isto, tem-se que após a 
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quitação dos débitos, por se tratar de protesto de título em cartório, 

entende-se que cabe à devedora cancelar tais protestos. Com a 

declaração de quitação em seu poder, caberia à autora proceder ao 

cancelamento. Já decidiu o STJ em, com base no artigo 26 da Lei 

9.492/1997, cabe ao devedor, em posse de documento de quitação, 

prosseguir com a solicitação de cancelamento do protesto (REsp 

1.339.436). Confira-se julgado no mesmo sentido: “TJ-RJ - RECURSO 

INOMINADO RI 2013700007257 RJ 2013.700.007257 (TJ-RJ) Data de 

publicação: 19/03/2013 Ementa: DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO QUE 

DECORREU DE ATO DO CARTÓRIO NO QUAL FORAM FEITOS OS 

PROTESTOS. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR EM DAR BAIXA NOS 

PROTESTOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 26 DA LEI N. 9./96. DEVEDOR 

QUE RECONHECE NA INICIAL O PAGAMENTO TARDIO DAS DÍVIDAS E 

MENCIONA QUE SOUBE DA PERSISTÊNCIA DAS RESTRIÇÕES SOMENTE 

QUANDO TENTOU EFETUAR COMPRAS A PRAZO EM OUTRO 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO 

BUSCOU OBTER DO CREDOR O ORIGINAL DOS TÍTULOS OU A CARTA DE 

ANUÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SER O CREDOR RESPONSABILIZADO 

PELA INÉRCIA DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO. 

PRECEDENTES. PROVIMENTO DO RECURSO. INVERSÃO DOS ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA". (Processo: AC 151219 SC 2001.015121-9 - Relator(a): 

Jorge Schaefer Martins Julgamento: 29/03/2007 Órgão Julgador: Segunda 

Câmara de Direito Civil) Diante do exposto, VOTO para dar provimento ao 

recurso da parte ré para reformar in totum a r. sentença de fls. 48 e 52, 

com todas as vênias e, por conseqüência, Julgar Improcedentes os 

pedidos autorais. Sem custas nem honorários. Rio de Janeiro, 05 de 

Fevereiro de 2013. PALOMA ROCHA DOUAT PESSANHA JUIZ RELATOR.”. 

Portanto, em que pese as alegações da autora, não há como se conceder 

indenização por danos morais. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

Certamente que torna-se inócua a declaração de inexigibilidade dos títulos 

levados a protestos diante da declaração de nada consta apresentada 

pela própria autora. Ademais, a ré confessa em sua defesa que houveram 

os pagamentos por parte da autora, embora em datas atrasadas. Assim, 

prossegue-se com a exclusiva declaração de inexigibilidade dos títulos 

mencionados nos documentos na ID 8195067. CONCLUSÃO Diante do 

exposto, opino pela procedência parcial do pedido inicial para declarar a 

inexigibilidade dos títulos mencionados em documento à exordial emitidos 

pelo Cartório do 2º. Ofício de Mirassol D´Oeste/MT; julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem condenação ao requerido em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Remeto à apreciação da 

MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto 

de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 13 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010598-02.2016.8.11.0011 REQUERENTE: GREIPSON KENED 

DA COSTA QUEIROZ REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS COM PEDIDO DE LIMINAR promovida por 

GREIPSON KENED DA COSTA QUEIROZ em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A., sob o fundamento de que houve negativação indevida 

incluída pelo banco requerido que desconhece a procedência, pelo valor 

de R$375,78 (trezentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos). 

Pleiteia exclusão da negativação, bem com danos morais. Verifica-se que 

houve realização de audiência de conciliação, infrutífera, sendo que o 

banco réu apresentou contestação. Em preliminar arguiu pela inépcia da 

inicial, por ausência de lógica na exordial; no mérito aduziu pela 

inexistência de reclamação do autor administrativamente, bem como pelo 

fato de terceiro fraudador. É o breve o relatório, em que pese previsão do 

artigo 38, da Lei 9.099/1995.A controvérsia é singela e não demanda 

maiores elucubrações, pois refere-se à inexistência de débitos do 

Requerente junto ao banco Requerido, sendo aplicável o artigo 355, inciso 

I, do NCPC pela desnecessidade de oitiva de testemunhas ou depoimento 

pessoal das partes, ou até qualquer outra prova. Concernente à justiça 

gratuita, opino pelo deferimento diante da hipossuficiência econômico - 

financeira do Requerente, nos termos da Lei 1060/50. Assim, apresento o 

presente projeto de sentença. PRELIMINAR Improspera a preliminar 

aventada pelo réu, posto que não há qualquer fato ensejador de inépcia 

da inicial. O autor indicou todos os dados que lhe competiam e requereu 

indenização com base em uma conduta ilegal do réu. Facilmente 

vislumbra-se que a petição inicial está apta e merece acolhimento. MÉRITO 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS Diferentemente do alegado pela Ré, inexiste 

comprovações de que autor tenha qualquer débito junto ao banco 

consequente de uma conta corrente ou qualquer outro produto desta 

instituição. Inobstante o banco réu ter alegado a inexistência de uma 

reclamação nas vias administrativas a fim de corrigir a inclusão, não é 

obrigação do requerente, posto que pela regulamentação consumeirista, 

cabe ao fornecedor não cometer erros que prejudique os consumidores. 

Nesta mesma linha de raciocínio, também não declarou de qual produto 

advém este suposto débito, se se trata de um empréstimo, cheque 

especial, cartão de crédito ou algum outro produto adquirido e não pago. 

Indiscutivelmente que, por ser uma instituição financeira, deve analisar as 

operações e conferir todas as documentações de contratação dos seus 

clientes, principalmente quando almejar inclusão em órgãos de proteção ao 

crédito. Em que pese as alegações de fraude, não tem o condão de 

afastar o réu de responsabilidade por bem atender e servir seus 

clientes/consumidores. Neste compasso, o réu que atua como fornecedor 

de produtos, deve averiguar e conferir os dados, utilização de serviços e 

contratações por seus clientes regularmente. Ou seja, precisa agir com a 

cautela de conferir todas as operações realizada, se necessário, contatar 

seus clientes visando confirmação. Indiscutivelmente o réu falhou na 

prestação de seu serviço ao negativar o nome de uma pessoa que não 

possui contrato de serviços. A negativação ocorreu pelo valor de 

R$375,78 (trezentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos). 

Sendo assim, fornecedor de produtos que é, o réu torna-se responsável 

por providenciar meios de bem tratar os consumidores vinculados a si. É o 

que se retira da interpretação do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)”. Assim, merece ser excluído 

seu nome junto aos órgãos de cadastro de inadimplentes. DO DANO 

MORAL Nesta linha de raciocínio, merece reparo o abalo moral sofrido pelo 

Autor diante de uma conduta ilegal da Ré. À luz da jurisprudência, o dano 

moral causado ao consumidor é presumido, eis que fere principalmente o 

íntimo de quem foi lesado. Consigne-se casos de negativação indevida: 

“ T J - S P  -  A p e l a ç ã o  A P L  1 0 0 6 1 9 8 1 8 2 0 1 4 8 2 6 0 3 0 2  S P 

1006198-18.2014.8.26.0302 (TJ-SP) Data de publicação: 11/06/2015 

Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA 

C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição indevida do nome do 

autor nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito. 

COMPROVAÇÃO: A inscrição indevida no rol de inadimplentes causa 

constrangimentos ao consumidor, o que por si só constitui dano moral a 

ser indenizado. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.” E, “TJ-DF - Apelação Cível do Juizado Especial ACJ 

20140111061612 (TJ-DF) Data de publicação: 12/06/2015 Ementa: DIREITO 

DO CONSUMIDOR. CEB. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DÉBITO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. 1 - Acórdão elaborado na forma do 
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art. 46 da Lei 9.099/1995 e dos- arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento 

Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - 

Responsabilidade Civil. Fraude de terceiro. Serviço de fornecimento de 

água. Em face do risco da atividade (art. 14, § 3º, do CDC), as empresas 

que exploram serviços concedidos respondem objetivamente pelos danos 

decorrentes de fraudes praticadas por terceiro na contratação de 

serviços. 3 - Obrigação de fazer. Declarada inexistente a relação jurídica 

em discussão, é devida a baixa dos débitos. 4 - Dano moral. A inscrição 

do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito é fato 

suficiente para afetar a honra objetiva, sendo, pois, passível de 

indenização por danos morais. O valor da indenização foi fixado com 

ponderação e adequação. 5 - Recurso conhecido, mas não provido. 

Sentença mantida. Custas processuais e honorários advocatícios fixados 

em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.”. O quantum 

indenizatório à título de danos morais considera a extensão do dano e o 

poderio econômico de quem deve indenizar. Por se tratar da modalidade 

de dano moral in re ipsa, consagrado pelo entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, inexiste a necessidade de se comprovar seus efeitos, 

uma vez que se trata de lesão já consumada pela simples falha na 

prestação do serviço com a negativação ilegal. Vale ressaltar que os 

danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não 

se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali: 

“...na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Nessa toada, considerando a condição 

econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização pelo dano moral, reputo razoável a tal 

título o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONCLUSÃO Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de julgar procedente o pedido 

para o efeito de condenar a requerida: a) à indenização pelos danos 

morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do evento danoso; b) opinando, também, pela exclusão do 

nome do Autor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito referente ao 

débito incluído pelo banco réu e declarando-se sua inexigibilidade; 

julgando, ao final, extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Opino pela ausência de condenação 

da requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 e seguintes do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado 

em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 13 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, 

facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-69.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO ALCIDES SANTOS DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da R. Decisão constante 

dos presentes autos constante no ID 10888200, bem como, da audiência 

conciliatória designada para a data de 20 de março de 2018 às 13:00 

horas, devendo a advogada da parte autora comunicar a mesma do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-03.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL DE ARAUJO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000244-03.2017.8.11.0011 REQUERENTE: MARIA RAQUEL DE 

ARAUJO PEREIRA REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A Vistos, 

etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a 

requerente - MARIA RAQUEL DE ARAUJO PEREIRA – move em face de RN 

COMÉRCIO VAREJISTA S.A., sob o fundamento de que adquiriu uma 

máquina de lavar roupa da marca Brastemp 11 kg, branca, 220 v, 

BWK11ABBNA, pelo valor de R$1.299,00 (hum mil, duzentos e noventa e 

nove reais), foi dividido em dez vezes no cartão de crédito de R$129,90 

(cento e vinte e nove reais e noventa centavos), na data de 06 de janeiro 

de 2017. Relatou que o produto apresentou defeito e, os prepostos da ré 

orientaram-na devolvê-lo com estorno do valor pago, fato que ocorreu em 

21 de fevereiro de 2017. Apresentou a coleta de pedido de n° 29149840 e 

o pedido de cancelamento com protocolo n°.359.186.300 e informou que 

os valores não foram estornados no cartão de crédito até a propositura da 

demanda. Pleiteia indenização em dobro pelo valor pago ao produto, bem 

como indenização pelos danos morais. Citada a requerida apresentou 

petição de “Chamamento à ordem” aduzindo que já efetuou o estorno. Já 

em sede de contestação alegou, em preliminar a ilegitimidade de parte 

passiva por conta de ser revendedora do produto, incompetência do 

Juizado Especial diante de necessária perícia pela complexidade da 

causa; no mérito arguiu pela ausência do dever de indenizar material e 

moralmente. Deferida tutela antecipada para que a ré se abstenha de 

cobrar os débitos do contrato discutido nos autos, no prazo máximo de 

48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária 

no valor de R$50,00 (cinquenta reais). Presentes as partes em audiência 

de conciliação, restou infrutífera. É o breve o relatório, em que pese 

previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. A controvérsia refere-se 

exclusivamente à inadimplência da ré quanto ao estorno de valores pagos 

por produto devolvido pela autora, sendo certo que não demanda dilações 

probatórias ou maiores elucubrações, à luz do artigo 355 do NCPC. 

Inicialmente, opino pela concessão dos benefícios da justiça gratuita em 

vista da insuficiência econômico-financeira da autora, nos termos da Lei 

1060/50. PRELIMINARES As preliminares aventadas pela ré merecem ser 

afastadas. A uma, porque não há que se falar em ilegitimidade de parte 
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por conta de que a ré é revendedora do produto e encontra-se na cadeia 

de fornecedores prevista no artigo 3º. Do CDC. A duas, pelo fato de que 

facilmente se verifica a desnecessidade de qualquer produção de prova 

pericial conforme almeja a ré. O produto já fora devolvido e o cerne da 

demanda refere-se à ausência de devolução pelo valor já pago à autora. 

MÉRITO ESTORNO DOS VALORES Conforme depreende-se dos 

documentos acostados aos autos, a autora efetuou a devolução da 

máquina de lavar roupas adquirida da ré, e, em vista disto, negociou-se 

pela devolução do valor pago mediante estorno em cartão de crédito de 

titularidade da autora. Sob este prisma, a autora apresentou nota fiscal e 

e-mails de solicitação de cancelamento, assim como a singular mensagem 

da ré confirmando o cancelamento com posterior estorno do valor. Ao 

passo que a ré, apresenta documento de confirmação de cancelamento 

por parte da empresa administradora de cartões de crédito GETNET, 

datada de 01 de março de 2017 no valor de R$1.299,00 (hum mil, duzentos 

e noventa e nove reais). Contudo, observa-se que se trata de exclusivo 

cancelamento da venda e não do estorno de valores como tenta 

esclarecer a ré. Neste compasso, incide a devolução dos valores pagos 

pela autora, debitados das faturas de cartão de crédito, no importe total da 

venda realizada e já cancelada. REPETIÇÃO DE INDÉBITO Concernente ao 

ressarcimento em dobro da quantia paga pela autora, infere-se pelo 

acolhimento, tendo em vista que houve a cobrança de um valor 

indevidamente. Nos termos da solicitação de cancelamento, tal como a 

concessão da tutela antecipada, não poderia a ré ter cobrado valores 

mensais como o fêz. Claramente que, o cancelamento da compra, deveria 

ter gerado a suspensão dos débitos no cartão de crédito, bem como 

estorno dos valores já pagos pela autora. Isto de fato não ocorreu. Desta 

forma, incide a repetição prevista no artigo 42 do CDC. DESCUMPRIMENTO 

DA TUTELA ANTECIPADA Somado à isto, tem-se que a ré não cumpriu a 

tutela antecipada deferida, pelo que merece ser aplicada a multa diária 

conforme previsto em decisão liminar. Saliente-se que a a multa diária foi 

determinada em R$50,00 (cinquenta reais) por dia de atraso no 

cumprimento, sendo certo não há motivação merecedora a impedir tal 

adimplemento. DANOS MORAIS No caso em tela, a Requerente comprovou 

que adquiriu uma máquina de lavar roupa e por um defeito apresentado, 

optou pelo cancelamento da compra, com concordância por parte da ré e 

restou pactuado em devolução da quantia paga. Efetivamente demonstrou 

que tentou solucionar a questão administrativamente, tanto que anexou 

aos autos e-mails e faturas de débito do cartão de crédito. Por outro lado, 

a requerida não comprovou suas alegações que foram totalmente 

evasivas, uma vez que somente alude pelo fato de que já houve estorno 

do valor, bem como que é mera revendedora de produtos. Contudo, diante 

da inversão do ônus da prova legalmente prevista e em razão da 

hipossuficiência da consumidora, bem como da maior facilidade da 

requerida em produzir prova contrária; não cumpriu fazê-lo. Certamente 

que não tendo sido adimplido o acordo de reembolso à autora como cabia 

a ré, falhou em sua prestação de serviços. Confira-se julgado: “TJ-RS - 

Apelação Cível AC 70065399172 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

31/07/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. COMPRA CANCELADA. DÉBITO 

DAS PARCELAS DA NEGOCIAÇÃO NÃO CONCRETIZADA NAS FATURAS 

DO CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A 

VENDEDORA E A ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. Impõe-se 

ao banco que administra o cartão de crédito demandado responder à 

pretensão do demandante posta em juízo, pois assim como o 

estabelecimento comercial em que foi realizada a compra é responsável 

objetivamente por eventuais danos causados aos consumidores, por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, 

o banco que administra o cartão também responde independente de culpa. 

Eventual falha na comunicação entre o estabelecimento comercial e a 

instituição financeira demandada não pode ser imputada ao cliente, que 

alegou ter entrado em contato com ambas às rés para solicitar o 

cancelamento da compra. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Em respeito ao 

princípio que veda o enriquecimento sem causa, é cabível a repetição do 

indébito, de forma simples, diante da ausência de prova da má-fé da parte 

ré. In casu, o montante foi devolvido à parte autora sem a devida correção 

monetária, motivo pelo qual deve ser restituída somente a diferença entre 

o valor devolvido e o valor corrigido. DANO MORAL CONFIGURADO. A 

cobrança de parcelas referente à compra que foi cancelada, cuja 

comprovação de cancelamento e de comunicação restou suficientemente 

demonstrada, denota a falha na prestação de serviço... pelas partes rés. 

Além disso, a parte autora, apesar das inúmeras tentativas de sustação 

da cobrança, precisou efetuar o pagamento de todas as faturas para não 

ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e somente logrou 

êxito em reaver o montante indevidamente pago após ajuizar a presente 

demanda. Resta evidente que não se trata de mero aborrecimento sofrido, 

haja vista a demora na solução do problema, que fez com que o 

consumidor penasse para ter resolvida a situação...”. Observa-se, ainda, 

que a responsabilidade da Requerida é de natureza objetiva, nos termos 

do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelo que basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. A ré 

deixou indisponível o valor da mensalidade em R$129,90 (cento e vinte e 

nove reais e noventa centavos) na fatura do cartão de crédito da autora e 

isto, além de lhe gerar uma expectativa mensal pela devolução, implicou 

em preocupação pelo reduzido saldo para compras no cartão. Conforme 

resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e 

corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos morais 

abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se revistam de 

um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à 

reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali: 

“...na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Nessa toada, considerando a condição 

econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização do dano moral, reputo razoável a tal 

título o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). CONCLUSÃO Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de julgar procedente o pedido 

para o efeito de condenar as requeridas: a)ao ressarcimento da quantia 

paga pela autora conforme Nota Fiscal de compra, pelo valor em dobro, à 

luz do artigo 42 do CDC; b) pagamento da multa diária em R$50,00 

(cinquenta reais) baseado na decisão de tutela antecipada proferida; c) à 

indenização a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais); cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Opino pela ausência de condenação da 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 e seguintes do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em 

Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação 

da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

Mirassol D´Oeste, 14 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza 

Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, 

facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 
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Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000361-91.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO FRANCISCO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da r. Decisão constante 

nos presentes autos bem como da audiência conciliatória designada para 

a data de 27 de Março de 2018 às 14:00 horas, devendo o(a) 

advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da 

mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-14.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000198-14.2017.8.11.0011 REQUERENTE: CLEITON MONTEIRO 

DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A., em face da r. sentença proferida em sede de juízo singular, em ação 

pelo rito da Lei 9099/95. O embargante alega a presença de omissão na r. 

sentença diante da ausência de análise quanto ao pedido contraposto que 

pleiteia o pagamento por parte do autor da quantia de R$2.587,01 (dois mil 

quinhentos e oitenta e sete reais e um centavo) pelo inadimplemento de 

faturas. Ademais, no recente andamento processual houve a interposição 

de recurso inominado a fim de alterar a r sentença que julgou 

improcedente o pedido do autor. Sendo assim, necessário aguardar a 

decisão pela Colenda Turma Recursal. No mais, não houve omissão da 

referida decisão, posto que consta claro que o autor deverá ser 

responsabilizado pelo valor de consumo: “Ressalte-se, ainda, que não se 

está imputando ao requerente a prática de qualquer irregularidade, haja 

vista que a cobrança realizada pela requerida e discutida no presente feito 

refere-se tão-somente ao pagamento pelo consumo de energia elétrica 

não computado em razão de irregularidade no medidor instalado em sua 

unidade consumidora, e, portanto, de sua inteira responsabilidade.”. 

Portanto não merece acolhimento. Frente ao exposto, apresento a minuta 

de sentença pelo não acolhimento dos presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, julgando extinto o presente feito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Remeto à apreciação da 

MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto 

de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 24 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos 

etc. Homologo o Projeto de Sentença apresentado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Em consequência, JULGO 

IMPROCEDENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS, com 

fulcro no artigo 1.022, I, do Novo Código de Processo Civil, acatando a 

opinião da Juíza Leiga. Desta decisão deverão ser intimadas as partes, via 

patronos. Nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-55.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FIDELIS MARAGON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000150-55.2017.8.11.0011 REQUERENTE: FIDELIS MARAGON 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos 

infringentes opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A em face da sentença de primeiro grau que extinguiu o feito 

com resolução de mérito pela prescrição. O embargante é autor da ação e 

alega que o caso em comento não está prescrito e indicou normas 

legislativas que supostamente regulariam o prazo prescricional a contar da 

incorporação ao patrimônio da concessionária. No entanto, nem a 

conclusão da obra foi comprovada, tampouco houve a incorporação à 

embargada. O Recurso Repetitivo alegado trata de prazo prescricional 

para casos em que houve a celebração de Convênio de Devolução ou 

Termo de Contribuição (NÃO É O CASO DOS AUTOS). Claramente que 

pelos documentos acostados aos autos, o embargante induz que 

procedeu com a construção de obra para incorporação de fornecimento 

da rede de energia elétrica em sua propriedade, juntando exclusivamente 

orçamentos. Inexistente qualquer apresentação destes documentos. Insta 

mencionar que o autor não logrou provar que houve a efetiva e completa 

construção para fornecimento de rede elétrica, tampouco que houve o 

pagamento concreto dos materiais que indica em orçamento apresentado. 

Ademais, ainda que concluída a obra como argumenta o autor/embargante, 

foi realizada no ano de 2001 e após o decurso de 16(dezesseis) anos, 

pretende ressarcir-se do que gastou e ainda sem respaldo em 

comprovações. O prazo prescricional merece ser reconhecido puramente 

pelos termos do Código Civil. Presentes todos os requisitos legais da 

referida sentença, não há qualquer omissão, obscuridade ou 

contrariedade a fim de aclará-la. Frente ao exposto, apresento a minuta de 

sentença para fins de rejeitar os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO mantendo-se a sentença em sua íntegra, julgando extinto 

este feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 23 de dezembro de 2017. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo o Projeto de Sentença 

apresentado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Em 

consequência, JULGO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

INTERPOSTOS, com fulcro no artigo 1.022, I, do Novo Código de Processo 

Civil, acatando a opinião da Juíza Leiga. Desta decisão deverão ser 

intimadas as partes, via patronos. Nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 2017. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-58.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CHAVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000208-58.2017.8.11.0011 REQUERENTE: LUIZ CHAVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 
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VALORES INVESTIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE 

ELETRIFICAÇÃO RURAL, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a requerente - 

LUIZ CHAVES DOS SANTOS – move em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, sob o fundamento de que 

reside na zona rural do Sonho Azul e diante da inexistência de rede de 

energia elétrica, construiu a eletrificação elétrica para distribuição de 

energia à sua residência. Relatou que dispendeu o valor R$27.001,11 

(vinte e sete mil, um real e onze centavos). Pleiteia o ressarcimento dos 

valores para construção. Citada a requerida apresentou contestação 

aduzindo que na propriedade do autor não havia ramais gerais de 

distribuição da ré, sendo necessário que o proprietário “providencie, por 

sua conta e risco, a construção de um ramal particular que interligue o 

ramal geral de distribuição de energia ao local a ser servido com energia 

elétrica.”. Também alegou pela inexistência de prova mínima quanto à 

construção, assim como ausência de autorização da ré à incorporação da 

rede particular. Indicou a Resolução 229/2006 , art. 9º que permitirá a 

incorporação até dezembro de 2017. Arguiu que não houve comprovação 

de pagamento do montante para construção. Presentes as partes em 

audiência de conciliação, restou infrutífera. É o breve o relatório, em que 

pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. A controvérsia refere-se 

exclusivamente ao ressarcimento por construção para fornecimento de 

rede elétrica à propriedade do autor, sendo certo que não demanda 

dilações probatórias ou maiores elucubrações, à luz do artigo 355 do 

NCPC, assim como requerido pelas partes. Sendo assim, apresento a 

minuta da sentença. MÉRITO Conforme se depreende dos documentos 

acostados aos autos, o autor induz que procedeu com a construção de 

obra para incorporação de fornecimento da rede de energia elétrica em 

sua propriedade. Juntou alguns orçamentos, contrato de incorporação de 

rede particulares e termo de visita para apresentação do contrato. No 

comentado contrato há previsão da necessidade de entrega de alguns 

documentos, dentre eles: projeto de implantação original aprovado pela 

distribuidora e inspeção técnica da ré. Porém, nos autos, não há qualquer 

apresentação destes documentos. A ré argumenta sua defesa sob o fato 

de que não houve comprovação de pagamento e conclusão da obra para 

construção, bem como responsabilidade do proprietário quanto à 

incorporação interna no imóvel particular. Sob todos estes aspectos, insta 

mencionar que o autor não logrou provar que houve a efetiva e completa 

construção para fornecimento de rede elétrica, tampouco que houve o 

pagamento concreto dos materiais que indica em orçamento apresentado. 

Ademais, não há sequer fotos do local com a conclusão da obra, 

documento atestando a realização da mão-de-obra e as provas que 

antecipam a autorização para realização da obra, tal como citado no 

contrato. A aplicação das regras de responsabilidade objetiva ao 

fornecedor de energia elétrica não exime o consumidor em provar a 

verossimilhança de suas alegações, neste sentido consigne-se julgado: 

“TJRS – Recurso Cível 71004117529 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

14/10/2013 Ementa: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. 

REFINANCIAMENTO DE VALORES DEVIDOS NÃO DEMONSTRADO. 

SITUAÇÃO EM QUE O CONSUMIDOR NÃO COMPROVOU A QUITAÇÃO DA 

TOTALIDADE DOS DÉBITOS. INSCRIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O consumidor deve provar a 

verossimilhança da sua alegação a fim de ver aplicados os princípios do 

CDC, notadamente a responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. No caso, 

há ausência de comprovação suficiente da alegação que o autor quitou a 

totalidade dos valores devidos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível 

nº.71004117529, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 10/10/2013).” Ademais, a 

exclusiva assinatura do contrato de incorporação de rede particulares não 

tem o condão de permitir e autorização para a materialização da 

construção pelo autor, posto que o objetivo do contrato é a transferência 

da rede particular à ré para que realize a operação do fornecimento de 

suas atividades. No mais, ainda que tenha optado em não aguardar a 

concessão de energia por construção pela ré, não cumpriu em provar os 

fatos que declarou na exordial e impugnação à contestação. Portanto, 

diante da ausência de provas suficientes das suas alegações, não há 

como acolher o pedido de ressarcimento. CONCLUSÃO Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de julgar improcedente o 

pedido feito pelo autor na presente demanda, julgando extinto o feito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Remeto à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 22 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, 

facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-74.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000194-74.2017.8.11.0011 REQUERENTE: RODRIGO 

FERREIRA DE FREITAS REQUERIDO: WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA, 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT Vistos, etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS 

de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS promovida por RODRIGO FERREIRA DE FREITAS em desfavor de 

WMB COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI NOROESTE MT, sob o fundamento de que adquiriu uma Câmera 

Sony Cybershot DSCH300 20.1 MP, Zoom de 35x, Visor LCD de 3.0", Foto 

Panorâmica 360º, Vídeos em HD e Cartão de Memória de 8GB, pelo valor 

de R$769,00 (Setecentos sessenta nove reais), sendo que primeiramente 

tentou efetuar o pagamento mediante o Cartão Petrobras Visa Banco do 

Brasil, Nº 44565073346015 em 04 (quatro) parcelas e o valor restante em 

07(sete) parcelas, Cartão Sicredi Visa. Relatou que após a confirmação 

de pagamento, recebeu um comunicado de que não foi aprovada a compra 

pelo cartão do Banco do Brasil; assim efetuou o pagamento completo 

mediante o cartão do banco réu Sicredi Visa. Aduziu que estão ocorrendo 

a cobrança dos valores das parcelas em duplicidade. Pleiteia indenizações 

por danos materiais em R$1.037,68 (Um mil e trinta sete reais e sessenta 

oito centavos) pelo dobro do valor cobrado; e danos morais. Os réus 

foram devidamente citados, compareceram em audiência de conciliação e 

apresentaram contestações. O réu WMB COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA. 

em sede de preliminar alegou ilegitimidade passiva por não ser 

administradora de cartão de crédito; no mérito arguiu que há somente uma 

cobrança ativa perante este réu, bem como rechaçou a repetição de 

indébito devido não ter agido de má-fé e inexistentes danos morais. O réu 

C.C.L.A.A DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE, defendeu-se com a 

fundamentação de que os créditos já foram devidamente estornados. É 

uma síntese, embora dispensado relatório nos termos do previsto no art. 

38, caput, da Lei nº 9.099/95. A controvérsia é singela e não demanda 

maiores elucubrações, pois refere à existência de cobrança em 

duplicidade no cartão de crédito do autor, sendo aplicável o artigo 355, 

inciso I, do NCPC. Opino pela concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita em vista da insuficiência econômico-financeira do autor, nos 

termos da Lei 1060/50. Assim, apresento o presente projeto de sentença. 

PRELIMINAR Diferentemente do alegado pelo réu WMB COMÉRCIO 
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ELETRÔNICO LTDA, não há que se falar em ilegitimidade passiva diante da 

responsabilidade solidária presente em toda relação consumeirista. O 

Código de Defesa do Consumidor determina pela responsabilidade 

solidária entre todos que estejam envolvidos na cadeia até que se resulte 

no destinatário final. Ou seja, por se tratar de parte que participou 

diretamente da relação jurídica firmada com o autor, deve ser reconhecida 

a solidariedade nos termos legislativos. Veja-se julgado: “TJ-SP - Apelação 

APL 00229503320108260008 SP 0022950-33.2010.8.26.0008 (TJ-SP) 

Data de publicação: 14/07/2015 Ementa: BEM MÓVEL. VENDA E COMPRA 

DE MÓVEIS PLANEJADOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. 

RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

ALEGAÇÃO DE MÁ-QUALIDADE DOS PRODUTOS. CONFIGURAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA REVENDEDORA. 

ART. 18 DO CDC. Em caso de descumprimento contratual referente à 

produção, entrega e montagem defeituosa dos produtos adquiridos pelo 

consumidor, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, 

tanto a fabricante, detentora da marca, como a loja revendedora. 

Estabelece o art. 18 do CDC que os fabricantes de produtos de consumo 

duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 

qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo. Conduta 

das rés pela má-qualidade dos produtos e dos serviços de instalação dos 

móveis que impossibilitou a utilização de áreas essenciais do imóvel do 

consumidor ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral. 

Recurso desprovido, com observação. “. Assim sendo, afasta-se a 

preliminar aventada. MÉRITO No que tange ao mérito, a presente demanda 

merece ser julgada procedente. No que tange ao indicado débito realizado 

no cartão de crédito do Autor em duplicidade e posteriormente ao pedido 

de cancelamento da primeira compra vislumbra-se terem ocorrido de 

maneira ilegal pelos réus. Conforme se depreende dos documentos 

acostados aos autos, houveram alguns estornos de valores e, logo após, 

as cobranças reiniciaram e houveram novos débitos do cartão de crédito 

do autor. Consta que com o pedido de estorno dos valores cobrados 

indevidamente pela duplicidade, num primeiro momento, os réus atenderam 

e estornaram algumas parcelas em dezembro de 2013. Contudo, 

reiniciaram as cobranças mensais após este crédito e novamente foram 

cobradas as 07(sete) parcelas. Nos termos dos extratos anexados à 

exordial, os meses de dezembro de 2016, janeiro e fevereiro de 2017 

houveram as cobranças de R$72,14 (setenta e dois reais e quatorze 

centavos) referente ao parcelamento em duplicidade; no mês de março 

não houve esta cobrança; em abril reiniciou-se a cobrança. Em 

alinhamento, os réus confessaram que houve cobrança em duplicidade, 

mas, visando eximir-se de responsabilidade, imputam responsabilidades 

recíprocas. A uma porque não é administradora do cartão; a duas porque 

não é responsável pelo débito. Em contrapartida, o autor demonstra 

efetivamente que procedeu solicitou os estornos dos valores 

indevidamente lançados em suas faturas. Confira-se julgado no sentido de 

que ao autor cabe ressarcir-se: “TJ-RS - Recurso Cível 71003035037 RS 

(TJ-RS) Data de publicação: 12/08/2011 Ementa: CONSUMIDOR. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET 

NÃO ATENDIDO PELA REQUERIDA. CONTINUIDADE DA COBRANÇA. 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. SENTENÇA 

MANTIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003035037, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Afif Jorge Simões Neto, 

Julgado em 10/08/2011)”. Em suma, os réus falharam na prestação de 

serviços e efetuaram cobranças indevidamente ao autor, sendo que sob a 

aplicabilidade do artigo 42 do CDC, correto está o ressarcimento em dobro 

dos descontos realizado nas faturas do cartão de crédito do autor. DO 

DANO MORAL No que concerne à responsabilidade dos Requeridos 

passível de ensejar ressarcimento moral, opino pela procedência do 

pedido. Configurada suas responsabilidades pelo indevido desconto 

realizado caracterizador de abalo psicológico, eis que o valor debitado 

incorretamente ficou indisponível como crédito ao autor para utilização em 

seu cartão de crédito. Mister enfatizar que, a presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente 

realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da 

indenizabilidade dos danos morais. Destaco que a responsabilidade da 

requerida é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, ou seja, basta ao consumidor demonstrar o ato 

ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Por conseguinte, o fato de o 

Requerente preocupar-se com débitos incorretamente realizados no seu 

cartão de crédito causou um dano moral. Em se tratando de dano moral, a 

reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, 

resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da vítima. Revela-se, 

in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo 

emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento 

ou dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, “na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

desconto indevido, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, “afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral.’. Finalmente, 

havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este consequência 

exclusiva da ação injurídica atribuível aos requeridos, emerge o nexo de 

causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o qual se 

assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à fixação do 

quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de 

moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca é 

exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. É 

certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro não pode 

ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco 

irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas 

no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência 

pátria, como dito alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao 

magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, 

adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima 

que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por 

escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a 

compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao 

ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto Luiz 

Sponholz).” Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante 

elucidativa a questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: 

Quando se cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório 

acha-se deslocado para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' 

para que o causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado 

pela ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, indico a indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais). 

Pelo o exposto, opino pela procedência do pedido inicial para condenar a 
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requerida: a) ao ressarcimento em dobro dos valores indevidamente 

cobrados até o presente momento, conforme as comprovações de 

descontos juntadas aos autos, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir 

da data de ajuizamento da reclamação, e acrescidos de juros legais, a 

partir da data dos vencimentos;; b) ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados à autora, no valor de R$4.000,00 (quatro mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação à 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do 

valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado 

da sentença, além da correção monetária e juros legais, haverá acréscimo 

de multa de 10% consoante o disposto no artigo 523 e seguintes do CPC, 

sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do 

Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, 

para homologação ou substituição do presente projeto de sentença na 

forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 21 de 

dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. Atendidos os 

requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei 

n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com 

o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Vistos. Atendidos os 

requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei 

n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com 

o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 24 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000134-04.2017.8.11.0011 REQUERENTE: VANU DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, pelo rito da Lei 9.099/95, em que o requerente – VANU DE 

SOUZA - promove em desfavor de BANCO BRADESCARD S.A, sob o 

fundamento de que houve uma negativação indevida em seu nome no 

valor de R$1.601,09 (um mil seiscentos e um reais e nove centavos) 

referente a um contrato de nº 013206921000009CT que desconhece. 

Pleiteia indenização por danos morais, bem como exclusão do nome junto 

aos órgãos de proteção ao crédito e declaração de inexistência da dívida. 

Citado o banco réu compareceu em sede de audiência de conciliação, 

infrutífera e apresentou sua defesa. O réu aduziu, em contestação, uma 

relação jurídica entre as partes sendo que houve uma abertura de conta 

corrente e apresentou contrato, juntamente com a apresentação de 

algumas faturas de cartão de crédito do banco HSBC. É o breve o 

relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. A 

controvérsia refere-se exclusivamente à negativação realizada em nome 

da autora, sendo certo que a demanda não necessita de dilações 

probatórias ou maiores elucubrações, à luz do artigo 355 do NCPC. 

MÉRITO A autora pretende a exclusão de seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito devido não possuir relação jurídica com o banco réu 

por não ter contratado qualquer produto desta empresa. No que concerne 

ao título que ensejou a negativação, alega o banco réu que há uma conta 

corrente da autora juntamente com o banco réu e, mediante a utilização de 

cartão de crédito inadimplido, houve a negativação. Inicialmente cumpre 

esclarecer que o banco Bradesco adquiriu o banco HSBC no ano de 2016. 

Portanto, a relação pertinente à este banco foi enviada ao banco réu. 

Ademais, o banco réu apresentou contrato de abertura de conta corrente, 

exclusivamente, sem qualquer adendo ou termo constando a contratação 

de cartão de crédito. Em que pese a apresentação de diversas faturas do 

indicado cartão de crédito, não houve comprovação de efetivo pagamento 

de qualquer fatura que seja a fim de direcionar que a autora realmente 

utiliza este cartão. Certamente que, eventual adimplemento de qualquer 

fatura já poderia supor um uso frequente de cartão de crédito, levando a 

crer a possibilidade de inadimplemento. Neste sentido, não como se 

considerar um produto não adquirido pela autora. Saliento que ausente a 

demonstração de contratação de cartão de crédito, posto que esta foi a 

inclusão indevidamente. Neste compasso, o réu que atua como fornecedor 

de produtos, torna-se responsável por providenciar meios de bem tratar 

os consumidores vinculados a si. É o que se retira da interpretação do art. 

14 da Lei n.º 8.078/1990: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

(...)”. Indiscutivelmente o banco réu falhou na prestação de seu serviço ao 

negativar o nome de uma pessoa que não possui contrato de serviços. A 

conta corrente é um mero produto para movimentações financeiras, sendo 

que o cartão de crédito é produto adquirido individualmente tanto que 

possui cobrança própria. Tratando-se de contratos independentes. A 

negativação ocorreu indevidamente e sem respaldo em negócio jurídico 

celebrado pela autora. Tanto que em momento algum o banco réu 

apresentou sequer um comunicado de cobrança da suposta fatura 

i n a d i m p l e n t e .  C o n s i g n e - s e :  “ T J S P  –  A p e l a ç ã o  A P L 

01397144920128260100 SP 0139714-49.2012.8.26.0100 Data da 

publicação: 05/05/2015 Ementa: APELAÇÃO – Ação Declaratória de 

inexistência de Relação Jurídica c.c. Cancelamento de Débito e 

Indenização por Dano Moral – Alegação de inclusão em cadastro de órgão 

de proteção ao crédito por inadimplência, por compras em cartão de 

crédito não contratado com o réu – Sentença de procedência – 

Inconformismo – banco réu que não apresentou o contrato supostamente 

firmado pela autora – Correta a declaração da inexigibilidade do débito – 

Negativação indevida que gera a obrigação de indenizar – Danos morais 

fixados em R$10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra estar dentro 

dos limites razoáveis da reparação – Recurso improvido.”. Por via de 

consequência, merece ser excluído o nome da autora junto ao 

SERASA/SCPC e declarado inexistente qualquer cobrança atinente ao 

contrato mencionado em extrato de negativação. DANOS MORAIS 

Referente ao abalo moral provocado à Autor devido uma conduta falha do 

banco réu, prospera seu pedido, eis que não realizou contratação do 

serviço mencionado junto ao banco. Claramente que toda esta situação 

causou um constrangimento e um sofrimento psicológico à Autora, 

vendo-se numa situação de angústia e perda de tempo em tentar 

solucionar a questão, somado ao fato de ser uma pessoa idosa. A falha 

na prestação de serviços pelo réu é latente, sendo certo que o autor 

comprovou a conduta do réu, o dano e o nexo de causalidade. Ao passo 

que o réu, em nada comprovou nos termos da sua defesa. Conforme 

resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e 

corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos morais 

abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se revistam de 

um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à 

reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali: 

“...na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 
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dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Assim sendo, referente aos danos morais, 

entendo por devidos para indenizar à Autora, à luz do artigo 14 do CDC. 

Nessa toada, considerando a condição econômica das partes, o grau da 

ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da indenização do dano 

moral, reputo razoável a tal título o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido 

de julgar procedente o pedido para o efeito de condenar a ré: a) à 

exclusão do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito do 

citado contrato na contestação e declaração de inexistência desta dívida; 

b) à indenização pelos danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais); sendo corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça, e com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Opino pela ausência de condenação da 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos 

termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. 

Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 20 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000057-92.2017.8.11.0011 REQUERENTE: D F V BOMBAS 

INJETORAS LTDA - EPP REQUERIDO: J.M. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

EIRELI Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. 

DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que o requerente -D F V 

BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP – move em face de J.M. MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS EIRELI, sob o fundamento de que adquiriu um elevador 

automotivo, em 15 de agosto de 2016, com capacidade para levantar 

veículos de grande porte, tipo caminhonete, tendo pago o frete no valor de 

R$407,25 (quatrocentos e sete reais e vinte e cinco centavos). Contudo, 

relatou que ao tentar levantar um veículo deste porte sequer coube no 

elevador e, ao contatar a requerida, foi informado que o elevador somente 

levantaria veículo pequenos. Assim, acordou em efetuar a troca e para 

tanto pagou mais um frete em R$ 600,00 (seiscentos reais) para 

devolução do produto. Aduziu que para esta troca de elevador, 

necessitou pagar mais R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), mais o 

frete para entregar, porém a requerida não aceitou o valor em parcelas. 

Diante de ter adquirido um produto para levantamento de veículos tipo S-10 

e SW4 e ter recebido um elevador para levantamento de veículo de 

pequeno porte, pleiteia a condenação da ré em obrigação da entrega do 

Elevador JM 4,3 toneladas com dimensões que caiba TRIF Lubrificação a 

Óleo, cor azul Del Rei, devolução da quantia paga pelo frete em R$600,00 

(seiscentos reais) e indenização pelos danos morais. Citada a requerida 

apresentou contestação e impugnou a inversão probatória, bem como 

alegou que entregou o produto adquirido corretamente. Impugnou fatos 

referente à demora na entrega do produto devido à transportadora. 

Presentes as partes em audiência de conciliação, restou infrutífera. É o 

breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. A 

controvérsia refere-se exclusivamente à necessidade de entrega de 

produto conforme a solicitação da empresa requerente, sendo certo que 

não demanda dilações probatórias ou maiores elucubrações, à luz do 

artigo 355 do NCPC. MÉRITO No caso em comento, de um lado consta a 

empresa autora arguindo que lhe foi vendido um produto para 

levantamento de veículo de grande porte, mas entregue um elevador para 

veículos pequenos; de outro lado a empresa requerida argumentando que 

a entrega do produto para veículos pesados, se não ocorreu, foi diante de 

um atraso pela transportadora. Tangentemente à aquisição de um elevador 

para veículos de grande porte conforme alegadamente comprado pela 

empresa autora, não houve demonstração por parte da requerida no 

sentido de que efetivamente vendeu e entregou nos termos solicitados 

pela requerente. Afirma a requerente que informou à vendedora Cilene 

quanto a suas necessidades específicas sobre o porte dos veículos e 

neste sentido, lhe foi vendido um elevador pelo valor de R$5.520,00 (cinco 

mil quinhentos e vinte reais). Porém, recebeu um produto que não atendia 

suas necessidades e estava em discordância com o prometido na venda. 

Neste prosseguimento, a requerente pondera que aceitou realizar a 

devolução do elevador que recebeu e pagar a diferença por um elevador 

com mais potência, ainda tendo que pagar pelos fretes de devolução e 

entrega, sendo certo que pagou estes valores de frete. Portanto, a 

requerente pagou pelo frete de R$600,00 (seiscentos reais) para receber 

um elevador de grande porte, e até a propositura da demanda não houve 

cumprimento da venda. Contudo, não recebeu o produto em troca diante 

da recusa por parte da requerida em receber a diferença do montante em 

parcelas, eis que pretendia o pagamento à vista. Sendo assim, caberia à 

requerida comprovar que efetivamente entregou o produto à requerente 

conforme a venda realizada e dentro dos parâmetros solicitados pela 

autora. Isto não fêz. Em sua defesa, singularmente revela que a entrega 

do produto encontra-se em atraso por culpa da transportadora. Ainda que 

assim fosse, seria um fato irrelevante por conta da responsabilidade 

solidária prevista na relação consumieirista que se aplica ao caso 

(empresa requerente destinatária final do produto). Além disto, não 

comprovou que o produto estava com a transportadora. Claramente que a 

empresa requerente juntou em termos probatórios todos os documentos 

que estavam em seu poder, ainda que como parte hipossuficiente e com 

menos disponibilidade estrutural para apresentar provas de suas 

alegações, mas o fez sobre tudo que estava ao seu alcance. Já a ré, 

tenta eximir-se da responsabilidade de diversas maneiras, mas sem 

qualquer respaldo em documentação, uma vez que nada foi juntado à sua 

defesa. Em alinhamento à isto, houve falha na prestação de serviços por 

parte da requerida, que não atendeu às especificações solicitadas pela 

requerente. Observa-se, ainda, que a responsabilidade da Requerida é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, ou seja, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano 

e o nexo de causalidade. A requerente demonstrou que recebeu um 

produto que não atendeu suas solicitações; que o dano corresponde à 

impossibilidade em efetuar o levantamento dos veículos que atende; e o 

nexo de causalidade está ilustrado na conduta da requerida em prometer 

uma venda e entregar produto diverso. Conclusivamente, merece 

substituído o elevador para atender às necessidade da requerente nos 

termos em que foi prometido na venda, qual seja, DANOS MORAIS No 

caso em tela, opino pela improcedência de indenização por danos morais. 

Observo que inexiste qualquer abalo psicológico a ensejar reparos. 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - COMPRA PELA INTERNET - ATRASO NA ENTREGA - PRODUTO 

ADQUIRIDO NA CHINA - MERO DISSABOR - INEXISTÊNCIA DE DANO 

MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A simples 

contrariedade, aborrecimento ou mero dissabor não possuem magnitude 

para causar ofensa a direito da personalidade. Nessas hipóteses o dano 
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moral não é devido. O atraso de alguns dias na entrega de produto 

remitido da China comprada pela autora via internet não tem o condão de 

gerar  inden ização por  danos  mora is .  (Ape lação  n º 

0008965-27.2009.8.11.0015, 1ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Sebastião 

Barbosa Farias. j. 03.02.2015, DJe 09.02.2015).”. A Requerente não 

sofreu abalo moral, psicológico ou sentimental quanto ao produto 

entregue. Tampouco merece ser considerado mero aborrecimento, posto 

que o fato de não ter recebido o elevador em conformidade com sua 

solicitação, não invade a ceara sentimental, tanto que aceitou efetuar o 

pagamento do frete de devolução, bem como a diferença para aquisição 

de elevador em porte maior. Em finalização, não há que se considerar 

qualquer sofrimento caracterizador de indenização por dano moral. 

CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido 

de julgar procedente o pedido para o efeito de condenar a requerida à 

entrega do produto em Elevador JM 4,3 toneladas com dimensões que 

caiba TRIF Lubrificação a Óleo, cor azul Del Rei e devolução da quantia 

paga pelo frete em R$600,00 (seiscentos reais), julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Opino pela ausência de condenação da requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95. Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor 

da condenação, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da 

sentença, além da correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de 

multa de 10% consoante o disposto no artigo 523 do CPC, sendo que o 

depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 

do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 26 de outubro de 

2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos 

legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de 

dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010420-53.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VENECIA MARCHEZINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 19 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010236-68.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA CLARO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO BATISTA CORADO MUREB (REQUERIDO)

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID OAB - MT6078/O (ADVOGADO)

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO)

RILIS EVANGELISTA DE OLIVEIRA OAB - MT0012346A (ADVOGADO)

SABRINA ZAMPIERON OAB - MT0012374A (ADVOGADO)

ROSANGELA DA SILVA CAPELAO OAB - MT0008944A-O (ADVOGADO)

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8010236-68.2014.8.11.0011 REQUERENTE: RAFAELA CLARO 

DA SILVA REQUERIDO: JOÃO BATISTA CORADO MUREB, FUNDAÇÃO 

MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE Vistos. Cuida-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, pelo rito da Lei 

9.099/95, em que o requerente – RAFAELA CLARO DA SILVA - promove 

em desfavor de FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITO SAMUEL 

GREVE, sob o fundamento de que realizou, em 01 de outubro de 2013, 

procedimento cesariano no Hospital réu e foram pagos o valor de 

R$900,00 (novecentos reais) pelos serviços prestados, sendo R$ 300,00 

(Trezentos reais) pago ao pediatra que deveria acompanhar o seu parto, o 

pediatra então seria o Dr. João Batista Corado Mureb, já incluído naquele 

montante. Relatou que o pediatra não compareceu ao parto e somente 

visitou a autora e seu filho horas após o parto. Pleiteia ressarcimento do 

valor pago e indenização pelos danos morais. O presente réu FUNDAÇÃO 

MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITO SAMUEL GREVE, apresentou 

contestação sendo, em sede de preliminar, alegado ausência da causa de 

pedir por ausência de causa de pedir, e inépcia da inicial por falta de 

documentos à exordial; no mérito aduziu que houve total amparo durante e 

após o parto, e que desconhece o pagamento dos honorários para 

pediatra. Em audiência de conciliação, a autora celebrou acordo com o réu 

Joao Batista e, em grau recursal, determinou-se o prosseguimento do feito 

em relação ao hospital réu. PRELIMINARES Improsperam as preliminares 

aventadas pelo réu, posto que não há qualquer fato ensejador de inépcia 

da inicial. A autora indicou todos os dados que lhe competiam e requereu 

indenização com base na conduta do réu. Juntamente com suas 

alegações, anexou os documentos que lhe eram pertinentes e que 

possuía para comprovar sua narração. Facilmente vislumbra-se que a 

petição inicial está apta e merece acolhimento. MÉRITO DANOS MATERIAIS 

No que tange aos danos materiais referido quanto ao pagamento de 

honorários médicos em R$300,00 (trezentos reais) para fins de pediatra 

acompanhar o parto e que não cumpriu o acordado, já houve o reparo do 

montante. Tem-se que o objetivo da autora é ressarcir-se de uma 

dispêndio financeiro que lhe foi cobrado em contrapartida a um 

acompanhamento médico para o nascimento de seu filho. Contudo, a 

autora arguiu que o pediatra não esteve presente no parto e somente 

visitou-lhe horas após o parto, o que revela não ter sido adimplido com o 

pactuado. Porém, em audiência conciliatória, o pediatra que também foi réu 

ao processo, já reparou o valor para a autora, eis que celebraram acordo 

pelo importe de R$724,00 (setecentos e vinte e quatro reais). Sendo 

assim, afasto este pleito diante da falta de interesse, uma vez que 

eventual condenação poderia ser considerada enriquecimento ilícito. 

DANOS MORAIS Concernente aos danos morais, em que pese as alegada 

ausência do pediatra na sala de parto quando da realização de cesariana, 

o procedimento cirúrgico ocorreu normalmente e no momento pós-parto, 

houve uma boa evolução, sem o aparecimento de intercorrências médicas 

tanto para a gestante quanto para o bebê. Certamente que, o dano moral é 

uma lesão ao direito da parte ensejando em sofrimento ou dor psicológico, 

sem o surgimento de perda pecuniária. Trata-se, no dizer de Yussef Said 

Cahali: “... tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Consigne-se caso 

análogo em que, durante um parto prematuro, não se comprovou a 

presença de dano: “TJ-RO – Apelação APL 00190526020098220007 RO 

0019052-60.2009.822.0007 (TJ-RO) Data de publicação: 15/09/2011 

Ementa: Indenização. Sentença extra petita. Nulidade de cláusula 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 672 de 1071



contratual. Descumprimento contratual. Plano gestante. Ausência de 

pediatra no momento do parto prematuro. Problemas respiratórios após o 

nascimento. Dano. Inexistência. As sentenças, em regra, devem decidir 

nos limites em que a ação foi proposta, impedindo o julgamento extra 

petita, no entanto, estando evidente a abusividade das cláusulas 

contratuais que excluam ou limitam o atendimento hospitalar, causando 

desequilíbrio entre as partes, estas devem ser reconhecidas de ofício pelo 

juiz, afastando a preliminar de nulidade. O descumprimento contratual 

decorrente da ausência de pediatra no momento do parto prematuro em si 

não enseja dano moral, uma vez que não comprovado o alegado dano.”. 

Nestes termos, não houve qualquer abalo moral, tanto que a autora 

aguardou longo período para propor a presente demanda. Passaram-se 

meses na sua vida cotidiana, e somente após, almejou uma indenização 

moral. Portanto, entendo improcedente este pleito. CONCLUSÃO Pelo 

exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de julgar 

improcedente o pedido da autora nos termos enfrentados acima, julgando 

extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 21 de dezembro 

de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos 

legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de 

dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-61.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AUDINEIA ALVES PIO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da audiência conciliatória 

designada para a data de 20 de Março de 2018 às 16:30 horas, devendo 

o(a) advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da 

mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-61.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CASTILHO (REQUERENTE)

REGINALDO CERQUEIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID DE ALENCAR DA MAIA (REQUERIDO)

JONAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Número do 

Processo: 8010068-61.2017.8.11.0011 REQUERENTE: REGINALDO 

CERQUEIRA DE MIRANDA, ELAINE CASTILHO REQUERIDO: JONAS, DAVID 

DE ALENCAR DA MAIA Vistos. Ante a apresentação de contestação pelo 

requerido Jonas e impugnação aos autos, opino pela intimação das partes 

para que informem se tem provas que pretendam produzir, no prazo de 15 

(quinze) dias, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 33, da Lei 9.099/95. No mesmo prazo, manifestem-se os 

requerentes em relação ao prosseguimento do feito em desfavor de David, 

tendo em vista requerimento em audiência de conciliação a fim de indicar 

outro endereço. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS para 

designação de solenidade instrutória ou julgamento antecipado. Remeta-se 

os autos à apreciação da Juíza Togada. Mirassol D’Oeste-MT, 21 de 

dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. ACOLHO a 

minuta supra, de modo que DETERMINO que a Secretaria de Vara expeça 

o necessário a tanto. Após, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 26 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010221-36.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENE VIEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLETE SENHORINHA ALVES DA CRUZ OAB - MT0004440A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

AR SUDESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA OAB - GO0036921A (ADVOGADO)

RICARDO LEMOS GONCALVES OAB - PR0055730A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010221-36.2013.8.11.0011 EXEQUENTE: JOSE RENE VIEIRA 

DE SOUZA EXECUTADO: AR SUDESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA, 

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por SAGA JAPAN COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA, em face da r. sentença proferida em sede de juízo 

singular, em ação pelo rito da Lei 9099/95. A embargante alega a presença 

de omissão na r. sentença no que tange à análise de nulidade da citação, 

devendo ser considerada ausente por não ter sido recepcionada, eis que 

constou o termo “recusado” e o nome do recebedor de maneira ilegível; 

bem como excesso de execução pela inaplicabilidade da multa de 10% 

sobre a condenação antes de intimação para pagamento. Em que pese as 

alegações da embargante com caráter infringente, não prosperam. 

CITAÇÃO Concernente à citação, consta dos autos que de mediato à 

exordial e despacho inicial, houve a citação na pessoa de Daniele, 

portadora do RG107666591, com juntada aos autos em 01/08/2013, 

conforme ID5169224. Ou seja, o AR de citação devolvido com recusa, foi 

refeito e houve o recebimento nos termos apresentados. Assim sendo, 

clara está a efetiva citação, sendo certo que, ainda diante deste ato, a 

embargante tornou-se inerte. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. 

Diferentemente do aventado pela embargante quanto ao cálculo ilegal 

apresentado pela embargada, tendo em vista que somou a multa e os 

honorários de 10% cada ao resultado final da condenação com juros e 

correção monetária, improcede. Consta na ID 5169253 petição, com 

planilha de cálculo apresentada pelo autor/embargado, o valor de 

R$9.117,75(nove mil, cento e dezessete reais e setenta e cinco centavos) 

em termos de condenação reduzindo-se a multa e honorários de 10% 

cada, no caso de não cumprimento no prazo do artigo 523 do NCPC. 

Prosseguindo-se, houve a concessão do prazo de 15 dias para a 

embargante efetuar o pagamento da sentença devidamente atualizada, 

sem o acréscimo das penalidades do parágrafo 1º. do artigo 523 do NCPC. 

Novamente a embargante não cumpriu a determinação e inexistiu o 

pagamento da condenação. Portanto, de imediato ao término do prazo de 

15 dias, incidiram as multas legalmente prevista e já apresentadas em 

termos de cálculo para cumprimento de sentença. Neste momento houve a 

concreta aplicação das consequências legais, tornando-se o valor em 

R$10.941,29 (dez mil, novecentos e quarenta e um reais e vinte e nove 

centados). Claramente que não houve cálculo excessivo por parte da 

embargada. Frente ao exposto, apresento a minuta de sentença pelo não 

acolhimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, julgando 

extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 20 de dezembro 

de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos 

legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 
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partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de 

dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-21.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL CARVALHO MONTEIRO LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010006-21.2017.8.11.0011 REQUERENTE: WILLIAM VIANA DA 

SILVA REQUERIDO: DANIEL CARVALHO MONTEIRO LIMA Vistos. Ante a 

apresentação de contestação e impugnação aos autos, opino pela 

intimação das partes para que informem se tem provas que pretendam 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, justificando sua pertinência, sob 

pena de indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 9.099/95. Com o 

transcurso do prazo, CONCLUSOS para designação de solenidade 

instrutória ou julgamento antecipado. Remeta-se os autos à apreciação da 

Juíza Togada. Mirassol D’Oeste-MT, 20 de dezembro de 2017. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. ACOLHO a minuta supra, de modo que se 

expeça o necessário a tanto. Após, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 26 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010563-42.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ALMEIDA CAIRES JUNIOR (REQUERENTE)

SANDRA BIANCHINI DE SOUZA DELFORNO (REQUERENTE)

CRISTIANE OTILIA COLOSSI BERNHARDT (REQUERENTE)

RENANN DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS SCHIAVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

ROBLEDO DE ASSIS BALDANZA (REQUERIDO)

DIRETORIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DAS FACULDADES 

INTEGRADAS SIMONSEN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SONIA REGINA MACHADO DA SILVA OAB - RJ49558 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

8010563-42.2016.8.11.0011 REQUERENTE: SANDRA BIANCHINI DE 

SOUZA DELFORNO, IVAN ALMEIDA CAIRES JUNIOR, RENANN DA SILVA 

FREITAS, FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS SCHIAVO, CRISTIANE 

OTILIA COLOSSI BERNHARDT REQUERIDO: DIRETÓRIO CENTRAL DOS 

ESTUDANTES DAS FACULDADES INTEGRADAS SIMONSEN, ROBLEDO DE 

ASSIS BALDANZA, BRUNO FERREIRA DOS SANTOS Vistos. Tendo em 

vista a devolução de AR referente ao réu ROBLEDO constar como motivo 

da devolução "mudou-se", necessário a intimação dos autores a fim de 

indicar, no prazo de 05(cinco) dias, outro endereço para tentativa de 

citação. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS para prosseguimento. 

Remeta-se os autos à apreciação da Juíza Togada. Mirassol D’Oeste-MT, 

18 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. ACOLHO 

a minuta supra, de modo que se expeça o necessário ao seu 

cumprimento. De cumprido e certificado, CONCLUSOS. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 2017. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-78.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA COSTA VICENTE LUCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000142-78.2017.8.11.0011 REQUERENTE: ROSANA COSTA 

VICENTE LUCA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos infringentes, 

opostos por TELEFONICA BRASIL S.A., em face da r. sentença proferida 

em sede de juízo singular, em ação pelo rito da Lei 9099/95. A embargante 

alega a presença de omissão na r. sentença no que tange aos danos 

morais por ausência de fundamento, devido não ser presumido. Em que 

pese as alegações da embargante com caráter infringente, não 

prosperam. Claramente que por se tratar de relação de consumo e, pela 

aplicação do artigo 14 do CDC a responsabilidade da ré é de natureza 

objetiva. Somado à isto, em sede de fundamentação, constou que: “A 

responsabilidade da Requerida restou demonstrada de forma estreme de 

dúvidas, principalmente por motivo de que perpetrou com descaso durante 

todas as tentativas da requerente. Em momento algum apresentou uma 

resposta satisfatória quanto à falha no serviço prestado. Aliás, não 

demonstrou sequer se tomou alguma providência após as reclamações da 

requerente. De outra banda, a requerente comprovou que depende do 

telefone celular para desempenhar sua profissão, bem como contatar 

seus familiares e amigos. Veja-se que realizou uma viagem sem poder 

usufruir de seu telefone celular. E ainda, neste outro estado (São Paulo), 

tentou também solucionar seu problema, novamente sem êxito.”. Ou seja, 

não há qualquer omissão para abalar a segurança na efetiva tutela 

jurisdicional. Frente ao exposto, apresento a minuta de sentença pelo não 

acolhimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, julgando 

extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 11 de dezembro 

de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos 

legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 19 de 

dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-25.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT0007963A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERVAL BERNARDES CABRINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000249-25.2017.8.11.0011 REQUERENTE: JOSE DA SILVA FILHO 

REQUERIDO: ROBERVAL BERNARDES CABRINI Vistos. Ante a 

apresentação de contestação com pedido de realização de audiência 

instrutória, opino pela intimação das partes para que informem positiva ou 

negativamente quanto à sua designação, bem como quais são as provas 

que pretendam produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 

9.099/95. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS para designação de 

solenidade instrutória ou julgamento antecipado. Remeta-se os autos à 

apreciação da Juíza Togada. Mirassol D’Oeste-MT, 18 de dezembro de 

2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. ACOLHO a minuta supra, 

devendo-se expedir o necessário para o cumprimento. De tudo cumprido, 

CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 19 de dezembro 
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de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010328-75.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELMO GOES EMERICK OAB - MT10904/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROCHA & SILVA ROCHA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCEL DE SA PEREIRA OAB - MT0012070A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010328-75.2016.8.11.0011 REQUERENTE: ELIEL PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ROCHA & SILVA ROCHA LTDA - ME Vistos. Ante a 

apresentação de contestação e impugnação aos autos, opino pela 

intimação das partes para que informem se possuem provas que 

pretendam produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 

9.099/95. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS para designação de 

solenidade instrutória ou julgamento antecipado. Remeta-se os autos à 

apreciação da Juíza Togada. Mirassol D’Oeste-MT, 18 de dezembro de 

2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. ACOLHO a minuta supra, de 

modo que se expeça o necessário para tanto. Após, de tudo cumprido e 

certificado, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de 

dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-57.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000124-57.2017.8.11.0011 REQUERENTE: APARECIDO 

MOREIRA DA SILVA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT Vistos. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e 

PEDIDO LIMINAR, pelo rito da Lei 9.099/95, em que o requerente – 

APARECIDO MOREIRA DA SILVA - promove em desfavor de 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT, sob o 

fundamento de que possui uma conta perante o banco réu e em 

23/05/2014 solicitou encerramento desta conta, necessitando depositar o 

valor de R$1.000,00 (hum mil reais). Relatou que em 2015 tentou efetuar 

um empréstimo e o banco réu informou que possuía um débito, sendo que 

posteriormente descobriu que havia realizado uma negativação do seu 

nome no importe de R$2.066,60 (dois mil sessenta e seis reais e sessenta 

centavos). Pleiteia indenização pelos danos morais e exclusão do nome 

junto aos órgãos de proteção ao crédito. Citado o banco requerido 

compareceu em sede de audiência de conciliação, infrutífera e apresentou 

contestação no sentido de que o autor movimentou sua conta durante os 

anos em que argumenta ter solicitado cancelamento, com utilização do 

cheque especial disponível; ausência de pedido de encerramento de 

conta; indicou dois cheques emitidos pelo autor nas datas de 29/08/2014 e 

11/09/2014, sendo compensados com saldo em cheque especial; afirmou 

que após o alegado cancelamento da conta, houve movimentação pelo 

autor, em 11/09/2014. Finalizou sob a tese de exercício regular do direito 

diante do débito que o autor possuía em saldo de conta. Autor apresentou 

impugnação à contestação e rechaçou a defesa na íntegra. É o breve o 

relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. A 

controvérsia refere-se exclusivamente à negativação indevida do nome do 

autor, sendo certo que não demanda dilações probatórias ou maiores 

elucubrações, merecendo ter o julgamento antecipado da lide nos termos 

do artigo 355 do NCPC. MÉRITO Primeiramente oportuno registrar que o 

cerne da questão refere-se à uma suposta negativação de valor indevido 

em nome do autor diante da solicitação de encerramento de conta 

realizada em 23/05/2014, bem como pelo desconhecimento de dívidas 

remanescentes junto ao banco réu, após um depósito de R$1000,00 (hum 

mil reais) para saldar dívida com o réu. Pela análise do acervo documental 

acostado aos autos, tem-se que o autor apresentou extrato de conta 

corrente exclusivamente do período de 02/12/2013 e depósitos realizados 

em datas posteriores, tais como: 24/04/2014 em R$4.000,00 (quatro mil 

reais), 23/04/2014 em R$1.000,00 (hum mil reais); assim como comunicado 

de existência de débito datado de 17/08/2015. Em contrapartida, o banco 

réu juntou à contestação: extratos da conta corrente do autor desde 

05/2014 até 03/2016, contrato e cédula de crédito bancário. Verifico que 

após novembro de 2014, não houve movimentação da conta por parte do 

autor, tendo como último um depósito na quantia de R$300,00 (trezentos 

reais). Nesta mesma linha de raciocínio, a negativação foi efetuada em 

15/07/2015, ou seja, data anterior ao comunicado enviado ao cliente. 

Portanto, não poderia o banco réu ter negativado o nome do autor sem 

tê-lo cientificado sobre existência de dívidas por conta de juros, cobertura 

de cheque especial ou qualquer outro débito existente em conta. Somado 

à isto, tem-se que o autor solicitou o encerramento da conta no ano de 

2014 e, conforme alega, não foi informado sobre a necessidade de 

realiza-la por escrito, tendo em vista que se dirigiu à agência bancária e 

solicitou verbalmente. Indiscutivelmente que, cabia ao banco réu 

apresentar documentos que estariam em seu poder com o objetivo de 

comprovar o que alega concernente à legalidade da negativação. Contudo, 

em nenhum momento conseguiu provar a existência de qualquer débito do 

Autor a ensejar a inclusão em rol de inadimplentes, com ciência e 

oportunidade de cobertura de saldo devedor. O Réu é fornecedor de 

produtos e, como tal, é responsável por providenciar meios de bem tratar 

os consumidores vinculados a si, nos termos do artigo 14 da Lei n.º 

8.078/1990: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

(...)”. Neste aspecto, diante de uma conduta lesiva por parte do banco réu, 

eis que além de não encerrar a conta corrente do autor conforme 

solicitado por este, permaneceu debitando valores de juros e tarifas e, 

sem qualquer comunicado prévio de existência de dívida, negativou seu 

nome. Portanto, indevida a negativação realizada em nome do Autor, 

sendo que conclusivamente, merece ser excluído o seu nome junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito. DO DANO MORAL Por sua vez, o dano 

moral está igualmente presente, uma vez que são evidentes os 

transtornos causados pela negativação indevida realizada pelo banco réu. 

Saliente-se que o banco réu falhou na sua prestação de serviços, uma 

vez que não cumpriu uma solicitação do consumidor e ainda permaneceu 

com débitos em total desconhecimento por parte do cliente. Observa-se, 

ainda, que em vista da responsabilidade do banco réu ser objetiva com 

culpa presumida, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o 

nexo de causalidade. Certo que está configurada a responsabilidade do 

Requerido pela inscrição indevida oriunda de inexistente inadimplência. A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Assim, apesar da tentativa do Requerido em eximir-se 

da responsabilidade pelos seus atos, ao contrário do que se pretende, 

ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Vale ressaltar que os 

danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não 

se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

“na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 
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gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Como registra o mesmo Yussef, “afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral.’. Ademais, o direito 

de exercício de cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não 

poderia atingir os direitos de personalidade do autor que, por total 

desconhecimento da permanência de conta corrente, não mais 

movimentou-a. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e 

sendo este consequência exclusiva da ação injurídica atribuível ao 

requerido, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o dano, 

formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade civil. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. A presente questão encontra-se centrada 

no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. É certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro 

não pode ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, 

tampouco irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou 

jurídicas no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. A 

jurisprudência pátria, como dito alhures, caminha a cautelosos passos 

nessa linha tênue que representa o equilíbrio do justo ressarcimento. 

Confira-se: “Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de 

ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e 

levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico 

que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - 

mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao 

ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto Luiz 

Sponholz).”. Rui Stoco adverte que se trata, pois de uma estimação 

prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas da dor e da 

alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve ser feita pelo 

mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre pôr em ação a 

calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 560/66) E 

acrescenta que, segundo Caio Mário “A vítima de uma lesão a algum 

daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem 

jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os 

integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense 

a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) De igual forma, este doutrinador norteia de forma bastante 

elucidativa a questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: 

“Quando se cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório 

acha-se deslocado para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' 

para que o causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado 

pela ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97).”. Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma 

compensação, representada por uma comodidade que compense o dano 

sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter 

repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente 

função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Assim, atentando para as doutas e oportunas 

ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas às 

peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado um 

consumidor hipossuficiente; e de outro lado uma instituição bancária de 

grande porte, indico a indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, opino pela procedência do pedido inicial 

para: a) manter a tutela antecipada concedida visando a efetiva exclusão 

do nome do autor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito; b) condenar o 

banco requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais 

causados ao autor, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, 

nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; julgando 

extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Sem condenação ao requerido em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 e seguintes do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado 

em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 17 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, 

facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010585-03.2016.8.11.0011 REQUERENTE: NAGILA CRISTINA 

DOS SANTOS REQUERIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que o requerente - 

NAGILA CRISTINA DOS SANTOS - propôs em desfavor de COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT, sob o fundamento de que o 

banco réu efetuou uma devolução de cheque da titularidade da autora, na 

data de 20/09/2016, por insuficiência de fundos, indevidamente, eis que 

possuía saldo em sua conta. Relatou que o cheque nº.90005, da Caixa 

Econômica Federal, agência 3823, conta 03000658-8, no valor de 

R$300,00 (trezentos reais), foi originado para pagamento de uma 

aquisição do comércio C. P. da Silva Serviços de Gráfica – ME, para a 

confecção de 1000 (mil) “santinhos de papel”. Pleiteia indenização por 

danos morais. Concernente ao réu fora citado, e apresentou contestação, 

sustentando que indicou por um equívoco manejado pelo banco réu ao 

apontar alínea 11 no verso do cheque, posto que houve duas 

compensações idênticas e na mesma data. Arguiu por mero 

aborrecimento. Audiência de conciliação infrutífera. É o breve o relatório, 

em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. A controvérsia 

refere-se exclusivamente à uma devolução de cheque com suficiência de 

fundos, de maneira indevida pelo banco réu, sendo que não demanda 
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dilações probatórias, merecendo acolhimento a aplicação do artigo 355, 

inciso I do NCPC. DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE Depreende-se dos 

documentos acostados aos autos que a autora emitiu um cheque no valor 

de R$300,00 (trezentos reais), para pagamento de uma compra em 

estabelecimento comercial, sendo que o banco réu efetuou a devolução 

do título sob a motivação de insuficiência de fundos. Claro está que a 

autora possuía saldo na data da devolução do cheque, ensejando em 

indevida recusa por parte do banco réu. Sob a égide da relação 

consumeirista, tem-se que a responsabilidade do banco réu é objetiva e, 

neste sentido, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo 

de causalidade. Por consequente, no caso em comento, a Requerente 

tratou de demonstrar que houve uma conduta ilegítima por parte do 

Requerido ao falhar na prestação de serviços. Confessadamente o banco 

réu agiu de maneira incorreta ao indicar insuficiência de fundos com a 

recusa na compensação do cheque, sendo que havia saldo positivo. 

Inconcebível que uma falha do banco seja considerado mero 

aborrecimento. Sabidamente a devolução de um cheque por alegada 

ausência de saldo em conta, revela ao credor certa desconfiança quanto 

à idoneidade do devedor. Confira-se: “TJSP – Apelação APL 1105828100 

SP (TJ-SP) Data de Publicação: 25/02/2009 Ementa: “RESPONSABILIDADE 

CIVIL – Dano moral – Cheque indevidamente devolvido por insuficiência de 

fundos, quando havia fundos na conta da autora – Abuso na conduta do 

banco comprovado – Dano moral caracterizado – Indenização devida – 

Fixação da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais), considerando-se 

o valor do cheque devolvido ilegalmente, a repercussão da ação danosa 

do banco e o caráter punitivo – Recurso provido.” Desta feita, restou 

devidamente demonstrado a devolução indevida, visto que o banco réu 

não se desincumbiu do ônus de provar a legalidade da sua conduta, 

juntamente com a confissão declarada na contestação. Saliente-se que a 

autora comprovou: o ato ilícito praticado pelo réu; o dano, fato que lhe 

prejudicou a honra; e, o nexo entre esta conduta do réu ao prejuízo da 

autora. Certo que está configurada a responsabilidade, diante do dano in 

re ipsa. A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do 

direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que 

ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo 

sofrimento ou dor experimentados, que não se revistam de um caráter de 

perda pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à 

sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao 

seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas 

afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, “na realidade, 

multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma 

humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua 

personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, 

qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como 

enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no 

sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Como 

registra o mesmo Yussef, “afirmada constitucionalmente a reparabilidade 

do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no sentido de que o 

‘abalo de crédito’, na sua versão atual, independentemente de eventuais 

prejuízos econômicos que resultariam do protesto indevido do título, 

comporta igualmente ser reparado como ofensa aos valores 

extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas ao seu 

patrimônio moral.’. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável 

e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica atribuível ao 

requerido, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o dano, 

formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade civil. 

Passo, na oportunidade, à indicação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de incentivar o 

descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, 

fiando-se na impunidade. Rui Stoco adverte que se trata, pois de uma 

estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas da 

dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve ser 

feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre pôr 

em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário “A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira também norteia de forma bastante 

elucidativa a questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: 

“Quando se cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório 

acha-se deslocado para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' 

para que o causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado 

pela ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97).”. Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma 

compensação, representada por uma comodidade que compense o dano 

sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter 

repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente 

função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Assim, atentando para as doutas e oportunas 

ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas às 

peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado uma 

consumidora hipossuficiente; e de outro lado instituição financeira de 

grande porte, indico a indenização em R$5.000,00 ( cinco mil e quinhentos 

reais). CONCLUSÃO Diante do exposto, apresento o projeto de sentença, 

no sentido de julgar procedente o pedido para o efeito de condenar o réu à 

indenização a título de danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil e 

quinhentos reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, 

a partir da presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Opino pela ausência de condenação 

do requerido em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 e seguintes NCPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado 

em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 16 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, 

facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 
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COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010021-87.2017.8.11.0011 REQUERENTE: CRISTIANO 

CORREA 01986609103 REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA promovida por CRISTIANO CORREA -MEI 

em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT, sob o fundamento de que celebrou com o réu contrato para prestação 

de serviços bancários correspondente do Banco Sicredi, percebendo a 

quantia de R$0,40 (quarenta centavos) por autenticação. Relatou que 

depositava os valores na agência bancária diariamente. Aduziu que na 

data de 09/11/2016 somente conseguiu realizar o depósito no caixa 

eletrônico de 05 (cinco) envelopes dos 10 envelopes que continha por 

problemas na emissão de comprovante, sendo que foram entregues 05 

(cinco) envelopes para a gerente CLAUDIA, no montante de R$2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais) cada e, a soma de todos totalizou, 

R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). Informou que o banco réu não 

creditou todos os valores em sua conta por estornar o depósito 13 dias 

após, que ensejou em saldo negativo do autor e bloqueou seus serviços 

de correspondente. Afirmou que deixou de lucrar com a conduta do réu 

em indisponibilizar as normais atividades. Pleiteia o reconhecimento de 

depósito do importe de R$12.000,00(doze mil reais) com estorno dos juros 

cobrados consequentes desta conduta falha; ressarcimento pelos lucros 

cessantes e indenização por danos morais. O banco réu foi citado, 

compareceu em audiência de conciliação que restou infrutífera. Em sede 

de contestação, alegou por via preliminar, asseverou pela incompetência 

do juizado em vista da complexidade da causa a necessitar de revisão de 

contas e do valor superior à alçada do juizado, também manejou pela 

inaplicabilidade do CDC; no mérito recusou que tenha ocorrido qualquer 

diferença de valores creditados e depositados, que constaria no próprio 

dia 09/11/16 e a conta da autora ficou devedora no dia 11/11/16, bem 

como indicou pelo cumprimento do contrato. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois se refere à eventual ausência 

de crédito em conta da empresa autora por parte do banco réu 

PRELIMINARES De plano a preliminar arguida merece ser rejeitada, haja 

vista que no presente caso não há necessidade de perícia técnica, sendo 

a prova documental carreada ao feito suficiente para o julgamento da lide. 

Nesse sentido, o próprio banco réu poderia ter se incumbido de trazer aos 

autos documentos que entende pertinentes à comprovação suficiente de 

suas alegações. Concernente ao valor da causa, improspera o 

afastamento do juizado. Tem-se que o valor material imputado é concreto, 

sendo que o valor de indenização por danos morais é unicamente um 

indicativo ao magistrado, sendo abstratamente mencionado à título de 

alçada. Assim afastada a preliminar. Inicialmente, mister posicionar a 

adoção pelo regimento da lei civil. No caso em tela, trata de uma relação 

civil, em que a empresa autora contratou com o banco réu para prestar-lhe 

serviços e com isto gerar um lucro mensal. Inexistente a relação 

consumeirista em que há o consumidor como destinatário final. Do 

contrário, a autora é recebedora de valores que posteriormente serão 

repassados ao banco réu. MÉRITO Infere-se dos documentos acostados 

aos autos que o autor é correspondente do banco réu e, ao receber 

diariamente por pagamentos em seu estabelecimento, os deposita na 

agência bancária do réu. O cerne da questão refere-se à inexistência de 

créditos quanto á depósitos realizados na data de 09/11/2016 que, 

supostamente teriam sido estornados posteriormente e, resultado em 

saldo devedor na conta da empresa autora. Contudo, nos termos dos 

extratos juntados à exordial, todos os depósitos realizados na data de 

09/11/2016 foram efetivamente creditados e não consta, em nenhuma 

data, posteriores estornos de valores. Veja-se depósitos: - 345633598; 

345633601; 345633610; 345633636; 345633628 e 345633644, todos no 

valor de R$2.500,00; - 2022035; 2022039; 2022047; 2022054; 2022064, 

todos no valor de R$2.500,00; - 2022068 no valor de R$200,00. Em 

conformidade com o fundamento da ré, o total de depósitos do dia 

09/11/2016 foi no montante de R$27.700,00 (vinte e sete mil e setecentos 

reais). Ao longo do procedimento, todas as documentações juntadas dão 

conta de que o banco réu não deixou de cumprir suas obrigações e 

creditou os valores reais dos depósitos objeto desta ação. No mais, caso 

tenha ocorrido saldo devedor em conta da empresa autora, não se deu 

por fato do banco réu, mas sim por culpa exclusiva dos valores da autora. 

Diante da relação civil estabelecida entre as partes, tem-se que cabe ao 

autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, mas ausente provas 

neste sentido. Ao passo que, cabe ao banco réu a prova de fato 

impeditivo, extintivo ou modificativo de seu direito, nos termos do artigo 

373 do NCPC. Neste compasso, o banco réu cumpriu seu ônus e 

demonstrou que todos os valores depositados foram creditados em 

referência ao dia 09/11/16. Assim sendo, não há ressarcimento material 

ou moral à autora, tampouco reconhecimento de valores, eis que já 

existentes na conta da empresa autora. CONCLUSÃO Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de julgar improcedente a 

presente demanda, julgando extinto o presente feito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Remeto à apreciação da 

MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto 

de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 16 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 26 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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DIVINO INACIO FRANCISCO NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000193-89.2017.8.11.0011 REQUERENTE: MARMORARIA 

MIRASSOL LTDA - ME REQUERIDO: DIVINO INACIO FRANCISCO NETO 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que o 

requerente - MARMORARIA MIRASSOL LTDA - ME - propôs em desfavor 

de DIVINO INACIO FRANCISCO NETO, sob o fundamento de que recebeu 

cheques do requerido para fins de um pagamento de dívida de terceiro e, 

demonstrou que alguns foram devolvidos por sustação do próprio emitente 

e não quitou os valores. Pleiteia o pagamento dos valores mencionados 

nos cheques pelo importe de R$13.590,00 (Treze Mil, Quinhentos e 

Noventa Reais), bem como indenização pelos danos morais. Concernente 

ao réu fora citado, mas não compareceu à audiência de conciliação, 

tampouco apresentou contestação. Sendo assim, decretada a revelia do 

réu. Ab initio, opino pela não concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

em vista da ausência de comprovação de insuficiência econômica nos 

termos da Lei 1060/50. É o breve o relatório, em que pese previsão do 

artigo 38, da Lei 9.099/1995. A controvérsia refere-se exclusivamente ao 

recebimento de cheques que foram sustados pelo réu. DO 

INADIMPLEMENTO Depreende-se dos títulos de crédito apresentados junto 

à exordial, que somam o valor de R$3390,00 (três mil, trezentos e noventa 

reais) e não como tenta fundamentar o autor no valor de R$13.590,00. Os 

títulos de crédito que efetivamente foram emitidos pelo réu são do banco 

Caixa Econômica Federal de números: - 900286, no valor de R$600,00; - 

900287, no valor de R$600,00; - 900280, no valor de R$730,00; - 900281, 

no valor de R$730,00; - 900282, no valor de R$730,00. Todos foram 

apresentados e sustados pelo próprio emitente como consta alínea 21 no 

verso de cada folha dos títulos. Nesse particular, tem-se que por se tratar 

de ordem de pagamento mediante cártula de crédito, deveriam ter sido 

adimplidas nas datas depositadas. Desta forma, preenchidos os requisitos 

para o recebimento dos valores apostos nos cheques, eis que provada a 

exigibilidade dos títulos de créditos, necessário o adimplemento por parte 
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do réu. DANOS MORAIS No que se refere aos danos morais, improspera o 

pleito. Todos os títulos de crédito possuem o condão de serem executados 

em casos de inadimplemento. Portanto, a própria evidência dos títulos 

dispõem de certa possibilidade e permitem meios próprios para seu 

recebimento. Neste aspecto, por serem título viáveis a tornarem-se 

executáveis por ausência de quitação, o autor, já recebeu os títulos de 

crédito sob esta característica. Assim sendo, assumiu o risco de eventual 

inadimplemento. Desta forma, afasta-se qualquer incidência que tenha 

abalo o psíquico do autor. Consigne-se: “TJSP – Apelação APL 

9081558942007826 SP 9081558-94.2001.8.26.0000 (TJ-SP) Data de 

publicação: 29/06/2012 Ementa: DANO MORAL E MATERIAL. Devolução de 

cheques por motivo de furto/roubo (alínea 28), enquanto o correto seria 

por desacordo comercial (alínea 21). Pretensão de indenização pelo 

portador das cártulas. Impossibilidade. Apelado que não pode ser 

responsabilizado pela contraordem de pagamento realizada pelo emitente 

dos cheques. Protesto que não era pressuposto para ação executiva ou 

de cobrança, e não se trata de hipótese de coobrigados. Danos morais 

não configurados, pois não maculada a honra objetiva da apelante. 

RECURSO DESPROVIDO.”. Improcedente o dano moral. CONCLUSÃO Pelo 

exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de julgar procedente 

a presente demanda para fins de condenar o requerido ao pagamento do 

importe constante dos cheques em que é emitente, perfazendo o total de 

R$3390,00 (três mil, trezentos e noventa reais) corrigido monetariamente 

pelo INPC, a partir da data do vencimento, e acrescidos de juros legais, a 

partir da data do evento danoso (data da apresentação), julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Opino pela ausência de condenação do requerido em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95. Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor 

da condenação, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da 

sentença, além da correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de 

multa de 10% consoante o disposto no artigo 523 e seguintes do CPC, 

sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do 

Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, 

para homologação ou substituição do presente projeto de sentença na 

forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 15 de 

dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. Atendidos os 

requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei 

n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com 

o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 26 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-54.2017.8.11.0011
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GLAUCIA GALLO PEREIRA NEGOCIOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIO DOS SANTOS OAB - SP218246 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000163-54.2017.8.11.0011 REQUERENTE: CRISTIANO 

CORREA REQUERIDO: GLAUCIA GALLO PEREIRA NEGÓCIOS - ME Vistos. 

Cuida-se de Ação Indenizatória por Danos Morais, pelo rito da Lei 

9.099/95, em que o requerente CRISTIANO CORREA - propôs em desfavor 

de GLAUCIA GALLO PEREIRA NEGOCIOS - ME - aduzindo que adquiriu 

uma franquia da ré para uso da marca FINNANCE CRÉDITO, com objetivo 

de concessão de crédito consignado, consórcio e financiamento para o 

público em geral, pelo valor de R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais), sendo este 

parcelado em 06 (Seis) pagamentos de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), com 

primeiro pagamento para 15/08/2016. Relatou que o cheque pré-datado 

para 15/01/2017, foi depositado em 18/11/2016, tendo sido devolvido por 

insuficiência de fundos, alínea 11. Pleiteia indenização por danos morais. 

A empresa ré, após citada, apresentou sua defesa e, preliminarmente 

impugnou a justiça gratuita e aduziu: a) pela incompetência do Juizado pelo 

valor da causa, b) ilegitimidade ativa, posto o requerente não ser o 

aderente ao contrato que foi assinado por sua esposa Elizângela Maria 

Monaski. No mérito arguiu enriquecimento sem causa, diante do 

inadimplemento do autor, pois o cheque em comento foi devolvido pela 

alínea 11 (insuficiência de fundos) em 18/11/2016 e reapresentado em 

16/01/2017 devolvido pela alínea 21 (sustação); e necessidade de prova 

pericial, assim como que sua esposa propôs uma demanda de igual teor, 

pelos autos de Ação Rescisória Contratual cumulada com Restituição de 

Valores e Indenização por Danos Morais, também em curso por este r. 

Juízo, processo n.º 1000113-28.2017.8.11.0011. Em impugnação à 

contestação rechaçou as teses de defesa no sentido de que seu abalo 

moral foi causado pelo depósito de cheque em data anterior ao acordado. 

Presentes em audiência de conciliação, restou infrutífera. É o breve o 

relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Ab initio, 

opino pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, tendo em vista 

a ausência de comprovação quanto à insuficiência econômico-financeira 

do requerente à luz da Lei 1060/50. A controvérsia refere-se 

exclusivamente à apresentação de cheque pós-datado em data anterior 

aquela mencionada no título causadora de danos morais, sendo certo que 

não demanda dilações probatórias ou maiores elucubrações, merecendo 

ter o julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355 do NCPC. 

PRELIMINAR DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO Mormente as alegações de 

que o valor da causa não é compatível com o procedimento do Juizado 

Especial, improspera. Ademais, não houve fundamentação plausível 

quanto à indicação do valor correto a ser atribuído à causa. Demonstrado 

o suposto dano moral pela conduta da ré, não há que se afastar o 

procedimento por este Juizado, tampouco corrigir-se o valor da causa. 

LEGITIMIDADE ATIVA Diferentemente do que argumenta a ré visando 

excluir o autor do pólo passivo a manejar extinção do feito, não prospera. 

O Autor foi o emissor do cheque, sendo titular das cártulas e, pela 

literalidade, tornou-se o devedor do valor contido em cada título de crédito. 

Desta forma, como se discute um depósito em data anterior, o eventual 

dano foi causado exclusivamente ao emitente do cheque. AÇÃO 

AJUIZADA Inicialmente, merece ser consignado que a ação referida pela 

ré como proposta pela esposa do autor, já foi julgada e homologada, 

estando em sede de embargos de declaração. Naquela demanda, os fatos 

e pedidos são distintos da presente. PROVA PERICIAL Mister se faz 

esclarecer que em nada complementa a produção de prova pericial. O 

caso em tela refere-se à documentos que já estão presentes nos autos e, 

independem de qualquer constatação em análise por técnico. MÉRITO 

Conforme se depreende da documentação exposta aos autos, resta claro 

que o autor pretende ver-se indenizado por uma eventual atitude da ré em 

desrespeitar data para depósito de cheque pós datado. Observo que 

houve a emissão de um título de crédito objeto do dano, apresentado junto 

à exordial, cheque nº.108, do Banco SICREDI, no valor de R$2000,00 (dois 

mil reais), emitido pelo autor com data para depósito em janeiro de 2017. 

Ademais, devido ao depósito realizado em data anterior à pactuada, qual 

seja, em novembro de 2016, ocorreu uma devolução por insuficiência de 

fundos (alínea 11). Insta salientar que o argumento de que o autor praticou 

ato de revogação do mesmo cheque em janeiro de 2017, não foi 

comprovado e tampouco possui qualquer liame com os fatos narrados na 

exordial. O cerne da questão em comento é referente ao depósito 

antecipado de cheque pós-datado e que não possuía saldo em conta, 

causando prejuízos ao autor. Somado á isto, o depósito posterior, na data 

efetivamente completada no título de crédito, não se relaciona com o dano 

já perpetrado ao autor. Concernente à apresentação do título de crédito 

pós datado em dia anterior, já decidiu o STJ pela aplicabilidade de 

indenização devido ensejar danos ao seu emitente que não estava 

preparado para o débito, á luz da Súmula 370. Com este entendimento, o 

mencionado tribunal superior entendeu que o credor que antecipa a 

apresentação do cheque viola a boa-fé objetiva do contrato, tornando o 

dano moral presumido. Neste compasso, desnecessária a comprovação 

do abalo efetivamente sofrido. Confira-se julgado no mesmo sentido: 

“TJ-RS - Apelação Cível AC 70056500986 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

29/11/2013 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

APRESENTAÇÃO ANTECIPADA DE CHEQUE PÓS-DATADO. DANO 

MORAL. SÚMULA 370 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. A 

apresentação antecipada de cheque pós-datado causa danos morais. 

Súmula 370 do STJ. Valor da condenação fixado de acordo com as 
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peculiaridades do caso concreto, bem como à luz dos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, além da natureza jurídica da 

condenação. Precedentes jurisprudenciais. APELO PROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70056500986, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 27/11/2013)”. 

Em suma, merece reparo o abalo moral sofrido pelo Autor diante de uma 

conduta ilegal da Ré. O quantum indenizatório à título de danos morais 

considera a extensão do dano e o poderio econômico de quem deve 

indenizar. Por se tratar da modalidade de dano moral in re ipsa, 

consagrado pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inexiste a 

necessidade de se comprovar seus efeitos. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali: 

“...na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Nessa toada, considerando a condição 

econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização pelo dano moral, reputo razoável a tal 

título o valor de R$3.000,00 (três mil reais). CONCLUSÃO Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de julgar procedente o pedido 

para o efeito de condenar a requerida à indenização pelos danos morais, 

no valor de R$3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do evento danoso; julgando, ao final, extinto o presente feito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino 

pela ausência de condenação da requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na 

hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no 

prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da sentença, além da 

correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% 

consoante o disposto no artigo 523 do CPC, c/c Enunciado n. 105 do 

FONAJE, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos termos 

do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. Juíza 

Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 15 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 26 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-46.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GRACE KAREN POMAR PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO RAMOS HAANWINCKEL OAB - PR0105688A (ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 19 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010631-89.2016.8.11.0011 REQUERENTE: MARILZA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a 

requerente - MARILZA DA SILVA – promove em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A. sob o fundamento de que houve negativação 

desconhecida em seu nome no valor de R$ R$ 133,91 (Cento e Trinta e 

Três e Noventa e um Centavo), pelo contrato de número 14328291000030, 

incluído em 12 de Setembro de 2015. Pleiteia exclusão de seu nome junto 

aos órgãos de proteção ao crédito, bem como indenização pelos danos 

morais. Citado o banco réu compareceu em audiência de conciliação que 

restou infrutífera. Apresentou contestação no sentido de que a autora 

possui cartão de crédito Elo Nacional Múltiplo nº. 5067.2726.0125.0107, 

emitido em 30/07/2014, sendo que desde 18/08/2015 não pagou mais as 

faturas referente aos gastos. Arguiu que o cartão está cancelado e com 

saldo devedor de R$ 1.191,02 (mil e cento e noventa e um reais e dois 

centavos), bem como pela existência de negativações anteriores. É o 

breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS No que tange à indicada negativação 

incluída nos órgãos de proteção ao crédito, tem-se que por dívida 

inexistente. Em que pese as alegações, demonstrações por telas 

sistêmicas e apresentação de faturas do suposto cartão de crédito 

adquirido pela autora, não houve qualquer comprovação enfática que este 

cartão de crédito foi contratado devidamente pela autora, tampouco que 

se utiliza da cártula há tantos anos como menciona o banco réu. Somado à 

isto, tem-se que a autora nega possuir qualquer produto do banco réu. 

Fornecedora de produtos que é o banco réu, torna-se responsável por 

providenciar meios de bem tratar os consumidores vinculados a si. É o que 

se retira da interpretação do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)”. Mister se fez a 

comprovação por parte do banco réu a fim de excluir-se de 

responsabilidade perante a autora, porém não demonstrou a contratação, 

concreta utilização e disponibilização do cartão de crédito para a autora. 

Portanto, indevida a negativação realizada em nome da autora, sendo que 

conclusivamente, merece ser excluído o seu nome junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, assim como declarada a inexigibilidade do débito. DO 

DANO MORAL No que concerne à responsabilidade do banco Requerido 

passível de ensejar ressarcimento moral, opino pela improcedência do 

pedido. Embora tenha efetivamente ocorrido a negativação do nome da 

Autora pelo Réu, esta já possuía negativações anteriores à inclusão 

efetuada pelo réu objeto desta demanda e por débitos referentes tanto à 

outras empresas quanto a esta mesma instituição financeira. Tudo 

conforme consta de extrato do SCPC apresentado pelo banco réu de 

19/12/2016, posto que o documento de “Consulta ao SNPC” juntado à 

exordial não esclareceu sobre todas as negativações em nome da autora 

(documento extraído do site “consultamais”). Neste sentido, já decidiu STJ, 

na Súmula 385 que o dano moral não se aplica nas hipóteses de 
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existência de negativação anterior. No Resp nº 1386424 o STJ definiu que 

a mencionada Súmula deve ser estendida para os fornecedores de modo 

geral. “Ementa: RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 

DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. 

SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões 

necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão 

alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. "Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida 

súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra 

cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado 

como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma 

inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao 

crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se 

também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a 

inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com 

quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram 

constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso 

especial a que se nega provimento.” Assim, o bem tutelado pretendido pela 

Autora para preservar seu nome com a indenização por dano moral já foi 

contaminado e atingido com a negativação anterior. Não restando abalo 

moral a ser tutelado. CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de 

sentença, no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido para o 

efeito de declarar inexigível o débito em discussão nesta ação, nos termos 

da inicial, com consequente exclusão da anotação do nome da Requerente 

dos bancos de dados de todos os órgãos de restrição ao crédito 

existentes. Tangentemente aos dano moral, opino pela improcedência do 

pedido, com aplicação da Súmula 385 do STJ. Opino pela ausência de 

condenação do requerido em custas e despesas processuais, bem assim 

em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Remeto à apreciação 

da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

Mirassol D´Oeste, 15 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza 

Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, 

facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010632-74.2016.8.11.0011 REQUERENTE: MARILZA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a 

requerente - MARILZA DA SILVA – promove em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A. sob o fundamento de que houve negativação 

desconhecida em seu nome no valor de R$30,90 (Trinta reais e noventa 

centavos), pelo contrato de número 14328291000030CT, incluída em 24 de 

Outubro de 2015. Referiu que a negativação anterior está em discussão 

judicial. Pleiteia exclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, bem como indenização pelos danos morais. Citado o banco réu 

compareceu em audiência de conciliação que restou infrutífera. 

Apresentou contestação no sentido de que a autora possui cartão de 

crédito Elo Nacional Múltiplo nº. 5067.2726.0125.0107, emitido em 

30/07/2014, sendo que desde 18/08/2015 não pagou mais as faturas 

referente aos gastos. Arguiu que o cartão está cancelado e com saldo 

devedor de R$ 1.191,02 (mil e cento e noventa e um reais e dois 

centavos), bem como pela existência de negativações anteriores. É o 

breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS No que tange à indicada negativação 

incluída nos órgãos de proteção ao crédito, tem-se que por dívida 

inexistente. Em que pese as alegações, demonstrações por telas 

sistêmicas e apresentação de faturas do suposto cartão de crédito 

adquirido pela autora, não houve qualquer comprovação enfática que este 

cartão de crédito foi contratado devidamente pela autora, tampouco que 

se utiliza da cártula há tantos anos como menciona o banco réu. Somado à 

isto, tem-se que a autora nega possuir qualquer produto do banco réu. 

Fornecedora de produtos que é o banco réu, torna-se responsável por 

providenciar meios de bem tratar os consumidores vinculados a si. É o que 

se retira da interpretação do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)”. Mister se fez a 

comprovação por parte do banco réu a fim de excluir-se de 

responsabilidade perante a autora, porém não demonstrou a contratação, 

concreta utilização e disponibilização do cartão de crédito para a autora. 

Portanto, indevida a negativação realizada em nome da autora, sendo que 

conclusivamente, merece ser excluído o seu nome junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, assim como declarada a inexigibilidade do débito. DO 

DANO MORAL No que concerne à responsabilidade do banco Requerido 

passível de ensejar ressarcimento moral, opino pela improcedência do 

pedido. Embora tenha efetivamente ocorrido a negativação do nome da 

Autora pela Ré, esta já possuía negativações anteriores à inclusão 

efetuada pela ré objeto desta demanda e por débitos referentes tanto à 

outras empresas quanto a esta mesma instituição financeira, conforme 

consta de extrato apresentado pela própria autora junto à exordial e pelo 

banco réu. Neste sentido, já decidiu STJ, na Súmula 385 que o dano moral 

não se aplica nas hipóteses de existência de negativação anterior. No 

Resp nº 1386424 o STJ definiu que a mencionada Súmula deve ser 

estendida para os fornecedores de modo geral. “Ementa: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão 

recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da 

controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de 

prestação jurisdicional. 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 

385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido 

acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos 

de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado como mau pagador 

não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome 

como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 

1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações 

voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. 

Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras 

anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do 

autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega 

provimento.” Assim, o bem tutelado pretendido pela Autora para preservar 

seu nome com a indenização por dano moral já foi contaminado e atingido 

com a negativação anterior. Não restando abalo moral a ser tutelado. 

CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido 

de julgar parcialmente procedente o pedido para o efeito de declarar 

inexigível o débito em discussão nesta ação, nos termos da inicial, com 

consequente exclusão da anotação do nome da Requerente dos bancos 

de dados de todos os órgãos de restrição ao crédito existentes. 

Tangentemente aos dano moral, opino pela improcedência do pedido, com 

aplicação da Súmula 385 do STJ. Opino pela ausência de condenação do 

requerido em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Remeto à apreciação da MM. Juíza 

Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 15 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 
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Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 26 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010632-74.2016.8.11.0011 REQUERENTE: MARILZA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a 

requerente - MARILZA DA SILVA – promove em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A. sob o fundamento de que houve negativação 

desconhecida em seu nome no valor de R$30,90 (Trinta reais e noventa 

centavos), pelo contrato de número 14328291000030CT, incluída em 24 de 

Outubro de 2015. Referiu que a negativação anterior está em discussão 

judicial. Pleiteia exclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, bem como indenização pelos danos morais. Citado o banco réu 

compareceu em audiência de conciliação que restou infrutífera. 

Apresentou contestação no sentido de que a autora possui cartão de 

crédito Elo Nacional Múltiplo nº. 5067.2726.0125.0107, emitido em 

30/07/2014, sendo que desde 18/08/2015 não pagou mais as faturas 

referente aos gastos. Arguiu que o cartão está cancelado e com saldo 

devedor de R$ 1.191,02 (mil e cento e noventa e um reais e dois 

centavos), bem como pela existência de negativações anteriores. É o 

breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS No que tange à indicada negativação 

incluída nos órgãos de proteção ao crédito, tem-se que por dívida 

inexistente. Em que pese as alegações, demonstrações por telas 

sistêmicas e apresentação de faturas do suposto cartão de crédito 

adquirido pela autora, não houve qualquer comprovação enfática que este 

cartão de crédito foi contratado devidamente pela autora, tampouco que 

se utiliza da cártula há tantos anos como menciona o banco réu. Somado à 

isto, tem-se que a autora nega possuir qualquer produto do banco réu. 

Fornecedora de produtos que é o banco réu, torna-se responsável por 

providenciar meios de bem tratar os consumidores vinculados a si. É o que 

se retira da interpretação do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)”. Mister se fez a 

comprovação por parte do banco réu a fim de excluir-se de 

responsabilidade perante a autora, porém não demonstrou a contratação, 

concreta utilização e disponibilização do cartão de crédito para a autora. 

Portanto, indevida a negativação realizada em nome da autora, sendo que 

conclusivamente, merece ser excluído o seu nome junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, assim como declarada a inexigibilidade do débito. DO 

DANO MORAL No que concerne à responsabilidade do banco Requerido 

passível de ensejar ressarcimento moral, opino pela improcedência do 

pedido. Embora tenha efetivamente ocorrido a negativação do nome da 

Autora pela Ré, esta já possuía negativações anteriores à inclusão 

efetuada pela ré objeto desta demanda e por débitos referentes tanto à 

outras empresas quanto a esta mesma instituição financeira, conforme 

consta de extrato apresentado pela própria autora junto à exordial e pelo 

banco réu. Neste sentido, já decidiu STJ, na Súmula 385 que o dano moral 

não se aplica nas hipóteses de existência de negativação anterior. No 

Resp nº 1386424 o STJ definiu que a mencionada Súmula deve ser 

estendida para os fornecedores de modo geral. “Ementa: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão 

recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da 

controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de 

prestação jurisdicional. 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 

385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido 

acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos 

de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado como mau pagador 

não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome 

como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 

1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações 

voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. 

Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras 

anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do 

autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega 

provimento.” Assim, o bem tutelado pretendido pela Autora para preservar 

seu nome com a indenização por dano moral já foi contaminado e atingido 

com a negativação anterior. Não restando abalo moral a ser tutelado. 

CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido 

de julgar parcialmente procedente o pedido para o efeito de declarar 

inexigível o débito em discussão nesta ação, nos termos da inicial, com 

consequente exclusão da anotação do nome da Requerente dos bancos 

de dados de todos os órgãos de restrição ao crédito existentes. 

Tangentemente aos dano moral, opino pela improcedência do pedido, com 

aplicação da Súmula 385 do STJ. Opino pela ausência de condenação do 

requerido em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Remeto à apreciação da MM. Juíza 

Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 15 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 26 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-46.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA MUQUISSAI RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da audiência conciliatória 

designada para a data de 20 de Março de 2018 às 17:00 horas, devendo 

o(a) advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da 

mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-12.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NIZIA SEBASTIANA FREIRE REGIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000127-12.2017.8.11.0011 REQUERENTE: NIZIA SEBASTIANA 

FREIRE REGIS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Cuida-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a 

requerente – NIZIA SEBASTIANA FREIRE REGIS- promove em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A, sob o fundamento de que possui conta corrente 

na modalidade salário junto ao banco réu e, na data de 12 de junho de 

2017, ao transferir seu salário para conta poupança ao verificou que 

houvera um desconto de R$142,21 (cento e quarenta e dois reais e vinte 

um centavos). Relatou que o banco réu lhe informou ter sido decorrente 

de ausência salarial no mês de novembro e, por conta da autora ter 

transferido valores, utilizou do limite para saldar o valor da conta corrente; 

bem como há cobrança de juros desde o mês de maio de 2016. Arguiu que 

conta salário não pode haver desconto de tarifas. Pleiteia a devolução dos 

juros no importe de R$1.044,58 (mil e quarenta e quatro reais e cinquenta 

e oito centavos), abstenção em novas cobranças e indenização por 

danos morais. Citado o banco réu compareceu em audiência de 

conciliação, infrutífera e apresentou defesa. Em preliminar impugnou a 

justiça gratuita; e no mérito, fundamentou no sentido de que a autora 

possui duas contas junto ao banco, sendo um corrente e a outra 

poupança e, diante de transferência realizadas acima do limite disponível 

restando um saldo devedor. Deferida tutela antecipada para a o banco réu 

se abstenha de gerar novas cobranças acerca do contrato discutido nos 

autos. Autora manifestou-se no sentido de que as cobranças de tarifas 

permaneceram ainda que após a concessão de tutela antecipada. Banco 

réu requereu dilação de prazo para cumprimento da tutela antecipada. É o 

breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Concernente à justiça gratuita, opino pelo deferimento diante da 

hipossuficiência econômico - financeira da Requerente, nos termos da Lei 

1060/50. No mérito, o pedido inicial merece ser julgado procedente. 

PRELIMINAR Preliminarmente, merece ser afastada a tese aventada de 

suficiência em recursos para arcas com as eventuais custas 

processuais, posto que demonstrado pelo pagamento de salário em sua 

conta corrente que a autora não possui condições para este ato. MÉRITO 

Conforme se depreende das alegações e documentos constantes em 

exordial, a autora possui uma conta para recebimento de salários, sendo 

que mensalmente realiza saques e transferência de valores. Ao passo 

que, o banco réu, direciona suas alegações à existência de saldo devedor 

a resultar em cobranças de tarifas na conta da autora. No que tange à 

alegada conta salário, tem-se que efetivamente não podem ser 

descontados de tarifas. Veja-se Resolução do CMV 3402/2006: "Art. 1º A 

partir de 1º de janeiro de 2007, as instituições financeiras, na prestação 

de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, 

aposentadorias, pensões e similares, ficam obrigadas a proceder aos 

respectivos créditos em nome dos beneficiários mediante utilização de 

contas não movimentáveis por cheques destinadas ao registro e controle 

do fluxo de recursos, às quais não se aplicam as disposições da 

Resolução 2.025, de 24 de novembro de 1993, com as alterações 

introduzidas pelas Resoluções 2.747,de 28 de junho de 2000, e 2.953, de 

25 de abril de 2002, nem da Resolução 3.211, de 30 de junho de 2004. Art. 

2º Na prestação de serviços nos termos do art. 1º: I - é vedado à 

instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, 

tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços, 

devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, 

a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as 

demais normas aplicáveis;...”. Ademais, o banco réu, contrariamente aos 

ditames regulamentais, possibilitou saque por parte da autora em valor 

superior ao disponível em conta, oportunizando valores que não lhe eram 

de titularidade e sim, à título de “empréstimo” por parte do banco réu. Isto 

contraria as regras pertinentes à conta salário nos termos dos julgados a 

seguir: "Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS. CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA PARA RECEBIMENTO DE 

SALÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS. LIMITAÇÃO NO VALOR 

MÁXIMO PARA SAQUE. TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELO AUTOR 

QUE ULTRAPASSAM A ESFERA DOS MEROS DISSABORES. DANO 

MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DAS 

TARIFAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. - Para recebimento de seu salário, 

o autor teve que promover a abertura de conta salário junto ao banco réu. 

Ocorre que o demandado lançou taxas na conta do autor, o que se mostra 

indevido por força da Resolução 3.402/2006, do Conselho Monetário 

Nacional, que dispõe sobre a prestação de serviços de pagamento de 

salários, aposentadorias e similares sem cobrança de tarifas. - Ademais, o 

banco réu limitava o valor máximo para saques em R$ 500,00, o que 

causava diversos transtornos ao autor, que teve que pagar pelo serviço 

de transferência dos valores excedentes e se deslocar até a cidade de 

Caxias do Sul para tentar resolver o impasse, a fim de receber a 

integralidade de seus proventos de natureza alimentar. - Dano moral 

caracterizado na espécie, diante de toda a via crucis que foi enfrentada 

pelo consumidor, sem ver a solução das dificuldades enfrentadas para ter 

seu salário integralmente recebido. - Quantum indenizatório arbitrado em 

R$ 2.000,00 que não comporta redução, pois fixado em valor módico e 

adequado aos patamares normalmente utilizados por esta Turma em casos 

semelhantes. - Direito à devolução dos valores cobrados pelas tarifas 

indevidas que deve ser reconhecido, bem como o dever da ré em 

promover a transferência da totalidade dos proventos do autor para a 

conta mantida por este junto ao Banrisul. - Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos. Aplicação da regra contida no art. 46 da lei 

9.099/95. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO (Recurso Cível Nº 

71002436236, Primeira Turma Recursal Cível do Estado do Rio Grande do 

Sul, Turmas Recursais, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 

23/11/2010)." "Ementa: RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTA SALÁRIO NÃO 

UTILIZADA APÓS CESSAREM OS DEPÓSTITOS. DÉBITOS ORIUNDOS DE 

TAXAS E JUROS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO POR DÍVIDA GERADA PELOS ENCARGOS RELATIVOS À 

MANUTENÇÃO DA CONTA. DANO MORAL OCORRENTE. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO MANTIDO. 1. Tendo em vista que a autora somente utilizava 

a conta-corrente para o recebimento de seu salário, cumpria ao réu, após 

cessarem os depósitos e não terem sido mais utilizados os seus serviços, 

instar a correntista sobre sua intenção na manutenção da conta, ao invés 

de continuar a cobrar taxas e juros. Como se verifica da documentação 

acostada, a última movimentação deu-se em 26/08/2003 (fl. 45), ocasião 

em que restou saldo positivo de R$0,61, não estando a requerente em 

débito perante o Banco. Além disso, não restou minimamente demonstrado 

pelo réu a finalidade da manutenção da conta, revelando o histórico de 

movimentação apenas o cômputo de taxas e encargos. 2. Desconstituída 

a dívida da autora, ilícita se torna a inscrição de seu nome em cadastros 

de inadimplentes, o que acarreta dano moral puro consoante entendimento 

pacificado no STJ. 3. O valor concedido a título de indenização (R$ 

1.500,00) mostra-se em consonância com a extensão dos danos e com a 

capacidade econômica das partes, estando inclusive aquém do parâmetro 

adotado pelas Turmas Recursais em casos análogos, motivo pelo qual não 

merece reparo. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. 

Recurso improvido. (Recurso Cível Nº 71002561033, Primeira Turma 

Recursal Cível do Estado do Rio Grande do Sul, Turmas Recursais, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 24/06/2010)." Somado à isto, 

tem-se que na própria documentação anexada à defesa do banco réu, 

consta uma cláusula na “Proposta/ Contrato de Abertura de 

Conta-corrente e Conta Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex Pessoa 

Física” no parágrafo terceiro das declarações e autorizações que o banco 

réu somente pode debitar valores nas contas “que apresentem saldo 

credor”. Sendo assim, se não havia saldo conforme confessadamente 

indicou o banco réu, não poderia ter liberado para a autora. Embora o réu 

tenha apresentado contratos assinados pela autora, nenhum destes 

documentos aponta pelos valores e denominações legalmente previstos 

para desconto em conta corrente salarial. Certamente, os descontos 

realizados não são regulamentados e, portanto, foram indevidamente 

realizados. A responsabilidade objetiva está presente na relação entre as 

partes, posto que o réu é fornecedor de produtos, tornando-se 

responsável por providenciar meios de bem tratar os consumidores 

vinculados a si. É o que se retira da interpretação do art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

(...)”. Confira-se novamente: “TJ-RJ - APELAÇÃO APL 

00256457220108190066 RJ 0025645-72.2010.8.19.0066 (TJ-RJ) Data de 

publicação: 27/03/2015 Ementa: EMENTA: SUMÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. CONTA SALÁRIO. DESCONTO 

INDEVIDO DE TARIFAS BANCÁRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. Restando assim evidenciada, 

portanto, a falha na prestação dos serviços, impõe-se a condenação por 

danos morais, que não se destina apenas a reparar eventuais danos 
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causados à vítima, mas, sem dúvida, deve revelar um forte caráter 

punitivo pedagógico. Por tais razões é que se reconhece a ocorrência de 

dano moral a ensejar indenização no caso concreto, uma vez que a 

conduta negligente do Apelado deu ensejo aos transtornos e angústias 

sofridos pelo Apelante. Considerando o efeito negativo advindo da falha 

do serviço prestado pelo banco Réu, a verba indenizatória deve ser 

majorada para R$5.000 (cinco mil reais), visto que atende melhor aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO DO AUTOR 

PROVIDO.”. Sendo assim, pela aplicabilidade do ressarcimento dos valores 

cobrados à título de juros, tarifas e quaisquer outras denominação não 

condizentes com a conta salarial e advindas do valor que o banco réu 

indevidamente disponibilizou à autora para saque. DO DANO MORAL No 

que concerne à responsabilidade do banco réu passível de ensejar 

ressarcimento moral, opino pela procedência do pedido. Configurada sua 

responsabilidade pela falha na prestação de serviços em efetuar 

descontos indevidamente de serviços não aderidos pela autora. Mister 

enfatizar que, a presente questão encontra-se centrada no princípio 

basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem 

laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela 

sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Destaco 

que a responsabilidade do requerido é de natureza objetiva, ou seja, basta 

ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. 

Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, 

pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de 

personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Vale ressaltar que os danos morais 

abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se revistam de 

um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à 

reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, “na 

realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente 

a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes 

à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está 

integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há 

como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, 

no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

desconto indevido, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade da autora que passou por momentos de ansiedade, 

preocupação e perda de tempo para solucionar a questão. Como registra 

o mesmo Yussef, “afirmada constitucionalmente a reparabilidade do dano 

moral, a jurisprudência está se consolidando no sentido de que o ‘abalo de 

crédito’, na sua versão atual, independentemente de eventuais prejuízos 

econômicos que resultariam do protesto indevido do título, comporta 

igualmente ser reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que 

integram a personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral.’. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

consequência exclusiva da ação injurídica atribuível ao requerido, emerge 

o nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à 

fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. É 

certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro não pode 

ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco 

irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas 

no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência 

pátria, como dito alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se:“Ao 

magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, 

adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima 

que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por 

escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a 

compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao 

ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto Luiz 

Sponholz).” Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, indico a indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). CONCLUSÃO Pelo o exposto, opino pela 

procedência do pedido inicial para condenar o requerido: a) ao 

ressarcimento dos valores cobrados indevidamente da conta corrente da 

autora nos termos da fundamentação desta sentença e calculados com 

base nos extratos juntados, corrigido monetariamente pelo INPC, e 

acrescidos de juros legais, a partir da data dos vencimentos; b) ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem condenação à requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 e seguintes do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado 

em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 15 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, 

facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-73.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO REINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000304-73.2017.8.11.0011 REQUERENTE: SILVANO REINO DE 

SOUZA REQUERIDO: PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, 

em que o requerente – SILVANO REINO DE SOUZA - promove em 

desfavor de PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, sob o fundamento de que pactuou um financiamento de 

veículo junto ao réu em 47 (quarenta e sete) parcelas, sendo que na 20ª. 

prestação, com vencimento para o dia 14/03/2017, no valor de R$ 627,25 

(seiscentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos), não conseguiu 

adimplir pontualmente. Relatou que quitou esta prestação em 15/04/2017, 

mas o réu negativou seu nome indevidamente. Pleiteia exclusão de seu 

nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, ressarcimento em dobro do 

valor cobrado, bem como indenização por danos morais. Citado réu 
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compareceu em sede de audiência de conciliação, infrutífera e apresentou 

contestação. Em preliminar arguiu pela inépcia da inicial por pedidos 

incoerentes, e impugnou a assistência judiciária gratuita; no mérito 

asseverou pelo contrato de financiamento pactuado entre as partes, nº 

001920006725, juntamente com a ilegibilidade da indicação do contrato e 

parcela que o comprovante de pagamento tem referência. Indicou, 

também, que a parcela 14/11/2017 estaria inadimplente e, complementou 

que o autor efetuou pagamento a menor das prestações nºs 20, 21 e 22. 

Deferida tutela antecipada. O autor apresentou impugnação à 

contestação, e rechaçou a contestação. É o breve o relatório, em que 

pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Inicialmente opino pela 

concessão dos benefícios da justiça gratuita diante da insuficiência 

econômico e financeira do autor para custear os gastos processuais, nos 

termos da Lei 1060/50. A controvérsia refere-se exclusivamente à 

negativação indevida do nome do autor, sendo certo que não demanda 

dilações probatórias ou maiores elucubrações, merecendo ter o 

julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355 do NCPC. No 

mérito, o pedido inicial merece ser julgado improcedente. PRELIMINAR 

Relativamente à aventada inépcia da inicial por pleitos controvertidos e 

incoerentes, não prospera. O autor esclareceu que após a celebração de 

contrato de financiamento, adimpliu uma parcela em atraso e com isto seu 

nome foi negativado indevidamente. Baseado nisto, requereu a exclusão 

de seu nome, assim como indenização por supostos danos morais. 

Portanto, afastada a tese de incoerência de pedidos. MÉRITO 

Primeiramente oportuno registrar que o cerne da questão refere-se à uma 

suposta negativação de valor indevido em nome do autor diante do atraso 

de quitação da 2ª. parcela do contrato de financiamento firmado entre as 

partes no importe de R$26.344,50 (vinte e seis mil e trezentos e quarenta 

e quatro reais e cinquenta centavos) para pagamento em 42 (quarenta e 

duas) parcelas de R$627,25 (seiscentos e vinte e sete reais e vinte e 

cinco centavos) cada uma, com a primeira em 14/08/2015 e a última em 

14/01/2019. Pela análise do acervo documental acostado aos autos, 

tem-se que o autor possui duas negativações coincidentemente do mesmo 

contrato, pelo mesmo valor, porém em datas diferentes de vencimento e 

inclusão. Certamente demonstrando que não houve o atraso ou 

inadimplemento de uma única prestação. Em que pese o autor afirmar que 

pagou a prestação objeto de discussão nesta demanda, o comprovante 

juntado aos autos embora legível quanto ao valor e data, não condiz qual o 

contrato e parcela que se refere. A solvência do autor, contestada pelo 

réu, apresenta-se de maneira uniforme durante o contrato de 

financiamento, eis que o réu comprovou serem pagas em valores a menor, 

bem como não estar quites em dia com as prestações. De outra banda, o 

autor apresentou comprovantes de pagamentos com a impugnação à 

contestação, porém todos ilegíveis. Sabidamente que, pela aplicação do 

artigo 373, inciso I, NCPC, cabe ao autor comprovar o mínimo do fato 

constitutivo de seu direito, ainda que sob a égide de relação 

consumeirista. Isto não logrou fazer. Confira-se julgado: “TJ-DF - Apelação 

Cíve l  do  Ju izado Espec ia l  ACJ 20130410029415  DF 

0002941-85.2013.8.07.0004 (TJ-DF) Data de publicação: 14/11/2013 

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO DA 

DÍVIDA. COMPROVANTES DE PAGAMENTO ILEGÍVEIS. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1.A APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO 

ILEGÍVEIS NÃO SE PRESTA A PROVAR A QUITAÇÃO DO DÉBITO. ASSIM, 

A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE 

COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, NOS TERMOS DO 

ART. 333 , I , DO CPC . 2. CONFIGURA EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO 

DO CREDOR EM INSCREVER O NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES, PARA PROTEGER O SEU CRÉDITO, QUANDO NÃO 

RESTA DEMONSTRADA ILEGÍTIMA A INSCRIÇÃO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. PRECEDENTE DA 2ª TURMA: ACÓRDÃO N.657046, 

20120510106560ACJ, RELATOR: JOSÉ GUILHERME, 2ª TURMA 

RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, DATA 

DE JULGAMENTO: 19/02/2013, PUBLICADO NO DJE: 01/03/2013. PÁG.: 

256). 3.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.”. Este conjunto probatório leva à 

improcedência da presente ação, tendo em vista ausência de 

pressupostos causadores de qualquer dano ao autor. Conclusivamente, 

pelo lastro probatório apresentado, não há como se declarar indenizatória 

a conduta do réu. CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de 

sentença, no sentido de julgar improcedente o pedido, extinguindo-se o 

feito com resolução do mérito, em fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Opino pela ausência de condenação do requerido em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 14 de dezembro 

de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos 

legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de 

dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000257-02.2017.8.11.0011 REQUERENTE: MARIA JULIA 

BARBOSA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que o requerente – 

MARIA JULIA BARBOSA - promove em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S.A., sob o fundamento de que a ré negativou seu nome indevidamente 

pelo valor de R$ 83,72 (oitenta e três reais e setenta e dois centavos) com 

contrato número 2125396076, que desconhece a procedência por nunca 

ter contratado serviços da ré. Relatou que tentou solucionar 

administrativamente, sem êxito. Pleiteia exclusão de seu nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, declaração de inexigibilidade do valor, bem 

como indenização por danos morais. Citada a empresa requerida 

compareceu em sede de audiência de conciliação, infrutífera e apresentou 

contestação no sentido de que não aceita pedido de eventual desistência 

da demanda pela autora, requereu juntada da certidão de negativação 

original e, ao teor de mérito alegou que a autora possui uma conta junto à 

ré pelo telefone número (65)996142812, habilitada em 05/03/2013 e 

cancelada em 28/07/2017. Aduziu que cobrança do valor refere-se à um 

contrato de telefonia pré-paga adquirida pela autora. Juntou gravação de 

contratação. A autora não apresentou impugnação à contestação. É o 

breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. A 

controvérsia refere-se exclusivamente à negativação indevida do nome da 

autora, sendo certo que não demanda dilações probatórias ou maiores 

elucubrações, merecendo ter o julgamento antecipado da lide nos termos 

do artigo 355 do NCPC. No mérito, o pedido inicial merece ser julgado 

improcedente. MÉRITO Primeiramente oportuno registrar que o cerne da 

questão refere-se à uma suposta negativação de valor indevido em nome 

da autora diante da ausência de contratação em qualquer produto 

disponibilizado pela ré; e, por consequência, pela análise de danos morais 

sofridos em virtude desta ilegal conduta da ré. Pela análise do acervo 

documental acostado aos autos, tem-se que a autora alega não possuir 

qualquer relação jurídica com a ré e desconhece a dívida que gerou 

negativação em seu nome. De outra banda, a ré arguiu que a autora 

possuía uma linha de celular na modalidade pré-paga e, diante de não 

celebrarem contrato escrito, apresentou uma gravação em que a autora 

afirma já possuir uma linha de celular. Nesta mesma gravação, o 

atendente, após confirmação da autora em ser titular de uma linha 

disponibilizada pela ré, prossegue com a oferta de um produto a gerar 

maiores benefícios para a autora, sendo certo que, novamente há 

confirmação por parte da consumidora. Em exame à defesa apresentada 
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pela ré, embora as telas sistêmicas não possuam visibilidade completa, foi 

indicado o número de telefone, o atual status da linha, bem como a 

gravação telefônica do atendimento em que se oferta um produto maior à 

autora. Este conjunto probatório, somado ao silêncio da autora quanto à 

contestação e ausência de certidão de órgãos de proteção ao crédito 

original como se requer a ré, resultam em uma conclusão no sentido de 

inexistência de qualquer abalo moral direcionado à legalidade da cobrança 

sobrevinda de uma linha de telefone não quitada. Consigne-se 

jurisprudência: “TJ-MG - Apelação Cível AC 10707130273196001 MG 

(TJ-MG) Data de publicação: 24/03/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.”. E “TJ-MG - Apelação Cível AC 10672120172255001 MG (TJ-MG) 

Data de publicação: 25/02/2015 Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO 

IMPROVIDO. A teor do inciso I do artigo 333 do Código de Processo Civil , à 

autora incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito. Ocorrendo 

inadimplência da autora perante a instituição financeira, em razão do não 

pagamento do contrato firmado, a negativação de seu nome configura 

exercício regular de direito.”. Concernente ao extrato junto com a exordial, 

tem-se que as datas de negativações da ré e da empresa Losango são 

muito próximas e ensejam dúvidas quanto sua clareza e veracidade. 

Conclusivamente, pelo lastro probatório apresentado, não há como se 

declarar indevido, inexistente, tampouco indenizatória a conduta da ré. 

CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido 

de julgar improcedente o pedido, extinguindo-se o feito com resolução do 

mérito, em fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Opino 

pela ausência de condenação da requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. 

Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 14 de dezembro de 2017. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 27 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010074-39.2015.8.11.0011 REQUERENTE: APARECIDA ALVES 

CABRAL CRUZ REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos, etc. Cuida-se de ação de conhecimento pelo rito da Lei 

9.099/95, em que a requerente - APARECIDA ALVES CABRAL CRUZ – 

move em face de SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, 

sob o fundamento de que firmou contrato administrativos com início em 

março de 2009 até fevereiro de 2015, completando para exercer a função 

de professora na Escola Estadual Pedro Galhardo Garcia, no município de 

Mirassol D’oeste – MT. Arguiu que houve contratação como temporária 

mas não houve concurso público e merece ser reconhecida como 

servidora pública. Pleiteia indenização em relação às verbas trabalhistas 

com nulidade dos contratos temporários e recolhimento do FGTS 

retroativamente, aplicação da multa do artigo 467 da CLT, férias e um 

terço, tudo pelo valor total de R$ 17.555,71 (dezessete mil quinhentos e 

cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos), atualizado até julho de 

2015 nos termos da planilha anexada. Citada a requerida apresentou 

contestação alegando, em preliminar carência de ação por falta de 

interesse processual; no mérito aduziu que a contratação como temporário 

foi regular pela Lei Complementar do Estado do Mato Grosso 04/90, 

afastando-se as regras da CLT. Também indicou pela prescrição 

quinquenal da data de 26/02/2010 retroativamente. É o breve o relatório, 

em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. A controvérsia 

refere-se exclusivamente à natureza do vínculo profissional entre as 

partes e, somado à ausência de manifestação das partes, a demanda não 

necessita de dilações probatórias ou maiores elucubrações, à luz do 

artigo 355 do NCPC. Apresento a minuta da sentença. MÉRITO Na hipótese 

vertente, evidencia-se que a causa trata de contratação temporária de 

servidora pública durante longos anos, nos termos do artigo 37, IX da 

Constituição Federal. Como é cediço, a regra é o provimento de cargos e 

empregos por meio de concurso público (art. 37, II da CF/88). Contudo, 

excepcionalmente é possível a contratação por tempo determinado, a fim 

de atender necessidade temporária de excepcional interesse público, in 

verbis: “Art. 37. (...) II - a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; ...IX - a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; ...§ 2º 

- A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do 

ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.”. Nesse 

diapasão, quando há contratação temporária (art. 37, IX, CR/88), há que 

se obedecer aos estritos mandamentos da CF, isto é, o tempo determinado 

e a necessidade temporária e excepcional do interesse público. Assim, 

quando o contrato temporário se prorroga indefinidamente, não se pode 

falar em temporariedade e, muito menos, em excepcional interesse público. 

Em que pese a documentação apresentada pela ré, tais como “fichas 

financeiras” e tela do sistema interno com a “relação de vínculos firmados 

entre SEDUC e a autora, diante das sucessivas prorrogações, evidente 

que a atividade desempenhada pela autora não se tratava de “contratação 

por tempo determinado para atender à necessidade temporária de 

excepcional interesse público”, à luz do Diploma Maior já mencionado. 

Dessa forma, evidente a burla à obrigatoriedade de concurso público para 

provimento do cargo, sendo consequentemente, nulo o referido contrato 

conforme disciplina o § 2º do aludido preceito constitucional. No entanto, 

isso não desvirtua a natureza jurídica do contrato administrativo. Assim, 

com o fim do pacto, tem o servidor direito apenas o recebimento das 

parcelas decorrentes dos direitos previstos no contrato, na legislação 

local pertinente e na Constituição Federal. Sabidamente, os servidores 

públicos são regidos por diplomas legais específicos, denominados 

estatutos, nos quais estão previstos todos os seus direitos. Este conceito, 

impede pleitear direitos concernentes a outra categoria, regida pela 

Consolidação das Leis Trabalhistas. Inclusive, é o que disciplina a Carta 

Maior em seu artigo 39, § 3º, veja-se: “Art. 39. A União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de 

administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores 

designados pelos respectivos Poderes. § 3º Aplica-se aos servidores 

ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, IV, VII,VIII, IX, XII, XIII, 

XV, XVI, XVII, XVIII, XIX,XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer 

requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o 

exigir.”. Não há, dentre os direitos mencionados no dispositivo citado, 

qualquer menção ao pagamento de FGTS. Inobstante, prescreva o artigo 

19-A da Lei 8.036/90: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do 

trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário.’. A respeito do referido dispositivo infraconstitucional, o 

Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário n.º 

596.478-7/RR, cujo mérito teve reconhecida a repercussão geral, 
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declarando a constitucionalidade do mesmo, posto que tal recurso foi 

interposto a fim de que se apreciasse caso de empregado público 

contratado sem submissão a concurso público. Consigne-se: “EMENTA: 

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. 

Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. 

Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o 

qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração 

Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em 

concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo 

quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos 

termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do 

trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário 

pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega 

provimento.(STF - RE: 596478 RR , Relator: Min. ELLEN GRACIE, Relator (a) 

p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal 

Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO)”. 

Conclusivamente, a Suprema Corte não limitou expressamente o âmbito da 

incidência do art. 19-A da Lei 8.036/90 aos contratos nulos regidos pela 

CLT. O mencionado dispositivo refere-se às hipóteses previstas no art. 

37, § 2º da CR/88, o qual, por sua vez, faz remissão à necessidade de 

provimentos de cargos ou empregos públicos por meio de concurso 

público. Assim sendo, por via de consequência, a referida Lei faz menção 

à concessão de FGTS a qualquer espécie de contrato mantido com a 

Administração Pública considerado nulo, uma vez que o STF declarou a 

norma constitucional. Nesse sentido, confira-se entendimento 

jurisprudencial pátrio: “APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE. CONTRATO NULO DE TRABALHO. FGTS DEVIDO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. É nulo o contrato de trabalho de servidor, que não se adequa 

ao vínculo temporário, por perdurar em tempo superior à caracterização 

da situação emergencial, excepcional e transitória dos contratos 

temporários, nem mesmo aos denominados cargos comissionados, 

destinados exclusivamente para as atribuições de direção, chefia e 

assessoramento, sendo devido o depósito do FGTS conforme determina a 

Lei n. 8.036/90, art. 19-A e o enunciado da Súmula 363 do Tribunal 

Superior do Trabalho. Reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A, 

pelo STF, no julgamento do RE 596478. 2. No caso em exame a apelada foi 

contratada em outubro de 2003, para exercer o cargo de agente 

comunitário de saúde, tendo nele permanecido, após várias prorrogações 

irregulares, até novembro de 2008, quando só então foi efetivada, através 

da Lei Municipal nº. 279/08, que regulamentou o disposto na Lei Federal nº 

11.350/06. Recurso de apelação conhecido. Provimento negado. (TJTO, 

PROCESSO Nº: 5003886-75.2012.827.0000, AC, Primeira Turma, 

RELATORA: JUÍZA ADELINA GURAK, julgado em 30.01.2013)”. E 

“Apelação cível. Reclamação trabalhista. Recolhimento de FGTS. 

Trabalhador temporário. Contrato declarado nulo. Recurso conhecido e 

provido, à unanimidade. In casu, foi adotado o entendimento do STF e STJ 

de que é devido o recolhimento de FGTS nos contratos temporários 

declarados nulos. "(TJPA - AC 20113024396-2 - (115517) - 4ª C.Cív.Isol. 

Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes - DJe 07.01.2013)”. Mais, “APELAÇÃO 

CÍVEL - RECURSO ADESIVO - FGTS -CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - 

SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - NULIDADE DO VÍNCULO -DIREITO AO 

RECEBIMENTO - DIREITOS SOCIAIS - EXTENSÃO AO CONTRATO 

TEMPORÁRIO NULO - PAGAMENTO DE HORA EXTRA - INVIABILIDADE - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSOS IMPROVIDOS - 1. O STJ tem, 

reiteradamente, entendido que na contratação temporária, uma vez 

verificada a abusividade das renovações do vínculo sui generis - com a 

demonstração de que há permanência além de qualquer prazo razoável da 

relação profissional com o ente público, que ampara toda e qualquer 

contratação pelo inciso IX do art. 37 da Constituição da República -, há que 

se considerar a nulidade deste contrato. 2. No intuito de sancionar o mau 

administrador que subverte a finalidade da mencionada permissão 

constitucional e também para indenizar o trabalhador que, sem ter ciência, 

foi contratado de maneira ilegal, tem-se admitido que a administração seja 

compelida a recolher os valores correspondentes ao Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço - FGTS pelo tempo em que perdurar a relação, a teor 

do art. 19 da Lei nº 8.036/1990. 3. Os direitos sociais elencados no § 3º 

do art. 39 da CF são devidos às pessoas contratadas temporariamente. 4. 

O pagamento exclusivo do FGTS, e não de outras verbas tipicamente 

trabalhistas (aviso prévio, multa), busca privilegiar a dignidade do trabalho 

humano (fundamento da República) em observância às normas 

constitucionais e legais, considerando que o contrato temporário de 

trabalho nulo não se transmuda em vínculo regido pela CLT. 5. Para ser 

deferida a verba de hora extra dever o autor se desincumbir do ônus de 

provar a não fruição do intervalo intrajornada, sob pena de restar 

prejudicado seu direito, à luz do art. 333, I, do Código de Processo Civil. 6. 

Vencida a Fazenda Pública, o juiz deverá fixar os honorários consoante 

apreciação equitativa, na forma do art. § 4º, do art. 20 do Código de 

Processo Civil .  7. Recursos improvidos." (TJES, REO 

0002423-22.2010.8.08.0021, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 

DJe 30.10.2012, p. 91).”. (grifei) No mesmo sentido, a Colenda Corte 

Superior também já se pronunciou sobre o tema, veja-se: 

“ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO -CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO - DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS - 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art.37, II, da CF/1988, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

especial provido."(STJ, Resp 1.335.115, (2012/0150841-0), 2ª T., Rel. Min. 

Herman Benjamin, DJe 24.09.2012, p. 614).” “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. FGTS. CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 

DECLARADO NULO POR AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO 

PÚBLICO. PAGAMENTO DE FGTS. OBRIGATORIEDADE. 1. O STJ, em 

acórdão lavrado sob o rito do art.543-C do Código de Processo Civil (REsp 

1.110848/RN), firmou entendimento segundo o qual a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho, em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, equipara-se à 

ocorrência de culpa recíproca, gerando para o trabalhador o direito ao 

levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS. 

2. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que"é 

devida a extensão dos direitos sociais previstos no art.7º da Constituição 

Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, 

inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é 

sucessivamente renovado". (AI 767024 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 

Primeira Turma) . Precedentes. 3. Recentemente, a Segunda Turma deste 

Tribunal, firmou entendimento no sentido de que" Em razão de expressa 

previsão legal, "é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do 

trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário" (art. 19-A da Lei 8.036/90 _ incluído pela Medida 

Provisória 2.164-41/2001). "(AgRg no AgRg no REsp 1291647/ES, Rel.Min. 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/5/2013, 

DJe 22/5/2013) Agravo regimental improvido, com aplicação de multa de 

1%. (AgRg no AREsp 393.829/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 25/10/2013).”. O Supremo 

Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que "é devida a 

extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal 

a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da 

referida Carta da Republica, notadamente quando o contrato é 

sucessivamente renovado". (AI 767024 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 

Primeira Turma) Desse modo, é irrefragável a enorme controvérsia sobre o 

tema que ainda não possui posicionamento claro da Suprema Corte. 

Portanto, acolho a interpretação mais favorável aos servidores públicos 

temporários, cujo contrato de trabalho foi declarado nulo, devendo-se ser 

concedidos os depósitos de FGTS à autora por todo período laborado para 

a Administração Pública, contando-se a partir de 26/02/2010. Nesse 

contexto, ensina o doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello, acerca do 

regime dos atos nulos que, mesmo sendo reconhecida a ilegalidade cabe 

a: "(...) persistência de efeitos em relação a terceiros de boa-fé, bem 

como de efeitos patrimoniais pretéritos concernentes ao administrado que 

foi parte na relação jurídica, quando forem necessários para evitar 

enriquecimento sem causa da Administração e dano injusto ao 

administrado, se estava de boa-fé e não concorreu para o vício do ato.".

(Curso de Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. 

P.460) No que tange à aplicação da multa celetista de 50%, férias mais 

1/3, não deve ser reconhecido, eis que elucidado acima e esclarecido pelo 

STF que com a nulidade do contrato temporário caberá, unicamente a 

incidência dos depósitos de FGTS. Dessa feita, ainda que seja o contrato 

temporário, deve-se resguardar o direito daquele que, de boa-fé, prestou 
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serviços à Administração, conferindo-lhe o direito ao depósitos de FGTS e 

as demais verbas consequentes. CONCLUSÃO Ante o exposto, opino pela 

procedência parcial do pedido inicial para o fim de DECLARAR OS 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS NULOS e CONDENAR a 

parte reclamada Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso a 

efetuar o recolhimento do FGTS referente ao período de prestação de 

serviço conforme mencionado (26/02/2010) da reclamante ao Estado do 

Mato Grosso na cidade de Mirassol D´Oeste; julgando extinto o presente 

feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem condenação ao requerido em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, 

nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. 

Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 19 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT,26 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-87.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT0008122A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIGEL BELOLI MARTINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000122-87.2017.8.11.0011 REQUERENTE: SILVONEY 

BATISTA ANZOLIN REQUERIDO: RIGEL BELOLI MARTINI Vistos, etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS, pelo rito da Lei 

9.099/95, em que o requerente SILVONEY BATISTA ANZOLIN - propôs em 

desfavor de RIGEL BELOLI MARTINI, sob o fundamento de que foi 

contratado para serviços advocatícios pelo réu, a fim de impetrar Mandado 

de Segurança em seu favor, em face de ato coator praticado pela 

Coordenadora do Curso de Direito – FCARP (Faculdade Rainha da Paz), 

pactuando o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) à título de honorários 

advocatícios. Aduziu que o réu não pagou os valores devidos e pleiteia 

cobrança dos referidos honorários. Citado o requerido, não compareceu 

em sede de audiência de conciliação, tampouco apresentou contestação. 

É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. A controvérsia refere-se exclusivamente ao inadimplemento 

de honorários advocatícios pelos serviços prestados ao réu, sendo certo 

que não demanda dilações probatórias ou maiores elucubrações. No 

mérito, o pedido inicial merece ser julgado procedente. Diante da ausência 

do réu, já declarada a revelia, nos termos do artigo 20 da Lei 9099/95. 

HONORÁRIOS DEVIDOS No caso em tela, o autor comprovou mediante 

conversas pelo sistema de Whatsapp que foi contratado para prestar 

serviços advocatícios em favor do réu pelo valor de R$10.000,00 (dez mil 

reais), que poderiam ser pagos em parcelas (conversas datadas de 24/05 

até 26/05 de 2017. Aduz e prova que impetrou a mencionada medida 

judicial (Mandado de Segurança), com atuação em favor do réu, perante a 

Justiça Federal de Cáceres/MT (TRF 1ª. Região). Em face dos serviços a 

serem prestados de mandato judicial, o réu deveria pagar o valor acima 

referido que poderia ser em parcelas. Ademais, quando da solicitação do 

serviços pelo réu ao autor, o valor apresentado seria pago pelo total dos 

serviços, ou seja, para a atuação do autor durante todo o processo. 

Contudo, pelas demonstrações das conversas apresentadas aos autos, 

bem como pelo sistema informatizado do TJMT, houve renúncia ao 

mandato pelo autor antes mesmo de findo o processo. Desta forma, não 

houve atuação por completo dos atos judiciais, sendo que o Mandado de 

Segurança ainda está em tramitação. Isto reduz os honorários impostos 

pelo autor, necessitando de análise mais profunda quanto ao valor 

proporcional à sua atuação. Portanto, diante da ausência de contrato de 

honorários firmado de forma escrita, não há como se prosseguir com a 

presente demanda, posto que pela complexidade da causa, merece 

análise pericial. Confira-se: “TJ-RS - Recurso Cível 71004543021 RS 

(TJ-RS) Data de publicação: 17/02/2014 Ementa: RECURSO INOMINADO. 

COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE 

CONTRATO ESCRITO. DIVERGÊNCIA SOBRE O QUANTUM PACTUADO. 

NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. Não é competente o Juizado Especial Cível quando há 

necessidade de arbitramento dos honorários advocatícios. Caso concreto 

em que, embora não divirjam acerca da contratação, divergem as partes 

sobre o quantum pactuado, havendo necessidade de arbitramento. 

DEMANDA EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO 

PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71004543021, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

11/02/2014).”. E “TJRS - Recurso Cível 71004892303 RS (TJ-RS) Data de 

publicação: 18/07/2014 Ementa: COBRANÇA DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. INEXISTENCIA DE CONTRATO ESCRITO. INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA VISANDO 

O ARBITRAMENTO DA VERBA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO. Em face da complexidade decorrente da necessidade de 

realização de perícia técnica, o Juizado Especial não tem competência 

para apreciar e julgar pedido de cobrança de honorários advocatícios, 

quando inexistente contrato escrito que sirva de parâmetro. RECURSO 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004892303, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, 

Julgado em 16/07/2014)”. Frente ao exposto, dada a complexidade da 

matéria e a necessidade de produção de prova pericial, em respeito ao 

contraditório e ampla defesa, e a fim de resguardar os direitos das partes, 

opino pela extinção do processo, sem resolução de mérito, na forma do 

art. 51, inciso II da Lei n. 9.099/95, para que a presente lide possa ser 

discutida na via ordinária adequada. Remeto à apreciação da MM. Juíza 

Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 10 de novembro de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010075-53.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERT MAGRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010075-53.2017.8.11.0011 REQUERENTE: ALBERT MAGRI 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que o requerente - ALBERT 

MAGRI, propôs em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A - aduzindo que 

celebrou contrato de financiamento junto ao banco réu por sua empresa 

denominada ALBERT MAGRI & CIA LTDA. no ano de 2010, sendo que em 

outubro de 2012 interpôs ação para revisão de contrato discutindo as 
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taxas e juros indevidamente cobrados, autos nº. 3660-69.2012.811.0011 

(cod. 169567). Relatou que sua empresa inadimpliu com quatro parcelas 

do financiamento e, em seguida, o banco réu inseriu seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito, como pessoa física e sem prévia notificação. 

Indicou que a dívida fora quitada por meio de consignação em pagamento, 

bem como no processo mencionado o banco réu quedou-se inerte. 

Pleiteou exclusão do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

declaração de inexistência de dívida e indenização por danos morais. O 

banco réu, após citado, apresentou sua defesa e, preliminarmente aduziu 

pela incompetência do Juizado pelo valor da causa, uma vez que o valor 

atribuído foi errôneo em R$ 37.480,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e 

oitenta reais) pelo dano moral somado ao montante negativado R$6.663,87 

(seis mil seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos), 

devendo constar a soma de danos morais ao valor negativado em R$ 

44.143,87 (quarenta e quatro mil, cento e quarenta e três reais e oitenta e 

sete centavos), superior à alçada do Juizado; impugnou a justiça gratuita. 

Meritalmente, alegou legalidade na inclusão do nome em cadastro de 

inadimplentes, eis que o autor foi inadimplente e constou como fiador em 

contrato de financiamento da empresa, sendo que permanece devedor. 

Argumentou que sua demora em proceder à manifestação do autos 

3660-69.2012.811.0011 refere-se à carga realizada pelo autor daquele 

processo e não entregue até a apresentação de defesa deste. Pugnou 

pela improcedência de danos. Em impugnação à contestação arguiu pela 

existência de dívida em nome de sua empresa e a negativação ter 

constado em nome de sua pessoa física. Também esclareceu que não foi 

cientificado da cláusula que “abre mão de todas as garantias que a lei lhe 

concede, devendo as mesmas serem portanto consideradas abusivas”. 

Presentes em audiência de conciliação, restou infrutífera. Tutela 

antecipada deferida para o fim específico de excluir o nome do autor nos 

registros/banco de dados de(a) SERASA e SPC. Deferida inversão 

probatória. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. A controvérsia refere-se exclusivamente à negativação 

realizada em nome da pessoa física do autor de dívida contraída por sua 

empresa, sem prévia notificação e procedimento adequados, sendo certo 

que não demanda dilações probatórias ou maiores elucubrações, 

merecendo ter o julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355 do 

NCPC. No mérito, o pedido inicial merece ser julgado improcedente. 

PRELIMINAR DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO Mormente as alegações de 

que o valor da causa não é compatível com o procedimento do Juizado 

Especial, improspera. O valor da negativação tem possui o condão de ser 

considerado à título de negócio jurídico para somatizar ao dano moral, pois 

se trata de pedido declaratório e não financeiro. Ou seja, a parte não 

requereu o valor de R$ 6.663,87 (seis mil seiscentos e sessenta e três 

reais e oitenta e sete centavos) para fins de ressarcimento, mas sim a 

exclusão de seu nome ao SERASA/SCPC e declaração de inexistência do 

débito. Diferentemente da argumentação apresentada pelo banco réu, não 

são contratos que necessitam ser somado para fins de valores de alçada; 

são pedidos diferentes com objetos e fins distintos. A controvérsia 

refere-se exclusivamente à ausência de pagamento por parte da ré 

referente à três multas constantes de veículo entregue pelo autor 

juntamente com o valores destas multas, sendo certo que não demanda 

dilações probatórias ou maiores elucubrações, merecendo ter o 

julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355 do NCPC. No 

mérito, o pedido inicial merece ser julgado improcedente. Ab initio, opino 

pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, tendo em vista a 

ausência de comprovação quanto à insuficiência econômico-financeira da 

requerente à luz da Lei 1060/50. FUNDAMENTOS Inicialmente, resta claro 

que os fatos quanto ao andamento processual dos autos 

nº.3660-69.2012.811.0011 não possuem qualquer relação com o caso em 

tela. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA No que concerne à alegação de ausência de 

notificação prévia da inscrição, cabe referir que esta ciência anterior é 

atribuição do próprio órgão de proteção ao crédito, não sendo de 

responsabilidade do banco réu, ora credor. Nesse sentido: “REPARAÇÃO 

DE DANO MORAL - INSCRIÇÃO DE FORMA DEVIDA DO NOME EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA -RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ARQUIVISTA DO BANCO 

DE DADOS -ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1 - Indenização com base no § 2o 

do art. 43 do CDC. Nos termos da Súmula n 359 do STJ, cabe ao 

SPC/SERASA enviar a notificação ao devedor, e não à empresa quanto ao 

apontamento do débito naqueles anais. 2 - Ilegitimidade passiva do credor. 

Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Art. 267, § 3o, do CPC. 

Processo extinto, de ofício. 3 - Recurso conhecido e improvido. (RI 

1955/2009, DR. YALE SABO MENDES, 5ª TURMA RECURSAL, Julgado em 

17/06/2010, Publicado no DJE 16/09/2010).’. Conclusivamente, inexistente 

conduta lesiva praticada pelo banco réu, posto que não era o responsável 

por cientificar o autor. RESPONSABILIDADE DA DÍVIDA Diante da inversão 

do ônus da prova pelo r. juízo, caberia à parte requerida comprovar a 

licitude do registro impugnado pelo autor. Neste compasso, o banco réu 

apresentou contrato firmado entre as partes que refere o sócio da 

empresa, presente autor, como fiador do negócio jurídico celebrado entre 

o banco réu e sua empresa. Veja-se orientação jurisprudencial: “CIVIL - 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE 

TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS 

VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011).” Sob este prisma, o banco 

réu comprovou que o autor pactuou um contrato de financiamento e firmou 

sua posição de fiador renunciando ao benefício de ordem legalmente 

previsto e, via de consequência, poderia ser cobrado diretamente de 

débitos da empresa devedora principal. Consigne-se julgado: “TJ-RS – 

Recurso Cível 71004086732 RS (TS-RS) Data da publicação: 25/07/2013 

Ementa: AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE 

DE A DÍVIDA DECORRENTE DA LOCAÇÃO SER COBRADA DIRETAMENTE 

DA FIADORA QUE SE OBRIGOU COMO PRINCIPAL PAGADORA E 

DEVEDORA SOLIDÁRIA, RENUNCIADO AO BENEFÍCIO DE ORDEM(ART.827 

DO CCB). ALUGUERES E DESPESAS DE REPARAÇÃO DO IMÓVEL. 

DÉBITO DOCUMENTALMENTE COMPROVADO. Na medida em que a ré, na 

condição de fiadora, assumiu a posição de principal pagadora e devedora 

solidária com a locatária, renunciado ao benefício de ordem (art.827, inc. I 

do CCB), fica obrigada pela dívida deixada pela inquilina. SENTENÇA 

CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 

(Recurso Cível nº.71004086732, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 

19/07/2013).” O requerente alega desconhecer que renunciou às 

garantias que seriam concedidas como sócio da empresa (em termos de 

impugnação), porém, claro que o contrato fora efetivamente assinado pelo 

autor/fiador. Assim, depreende-se dos autos que, o autor contratou pelo 

financiamento como fiador e renunciou ao direito de não ser diretamente 

cobrado pelo banco réu em vista de eventual inadimplemento. Saliento que 

a notificação prévia é responsabilidade do SERASA/SCPC. DA 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO No caso concreto, não houve 

comprovação efetiva de solvência da declarada dívida que o autor possui 

junto ao banco réu. Unicamente consta o andamento processual dos autos 

em que se discutem cláusulas do contrato de financiamento, contudo, 

ausente o comprovante de transferência ou depósito em juízo do valor que 

o próprio autor confessou na exordial estar inadimplemente sobre as 

parcelas do financiamento para sua empresa. Apurou-se que, nos termos 

do andamento processual juntado, houve autorização para a consignação 

em pagamento por parte da empresa devedora, mas não se provou 

cabalmente neste autos a efetiva quitação. Segue despacho: “07/06/2016 

Decisão->Determinação Autos n. 3660-69.2012.811.0011 (Código: 

169567) Vistos. Considerando que o banco requerido quedou-se silente 

(fl. 203), DEFIRO o pedido de fls. 199/200, autorizando a autora proceder 

com consignação em pagamento para quitação do débito discutido, 

devendo comprovar documentalmente nos autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Após, CONCLUSOS para análise do pedido de retirada do nome da 

autora do rol de inadimplentes.”. Sendo assim, ausente prova da quitação, 

torna-se legal a negativação e manutenção do nome do autor junto aos 
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órgãos de proteção ao crédito. Em suma, não há respaldo a manejar 

conduta ensejadora de abalo moral ao autor. CONCLUSÃO Frente ao 

exposto, apresento o projeto de sentença no sentido de julgar 

improcedente o pedido, julgando-se assim extinto o processo com 

resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Opino pela ausência de condenação do requerido em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 15 de dezembro 

de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos 

legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 27 de 

dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-38.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HELEM CRISTINA DOS SANTOS PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JODER BESSA E SILVA OAB - MT0017779A (ADVOGADO)

JULIANA RODRIGUES BESSA OAB - MT0018278A (ADVOGADO)

MARAISA FONSECA ZANCHETA OAB - MT0017310A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que 

a parte autora aduz que embora tenha solicitado o cancelamento da linha 

telefônica que tinha junto à reclamada, tivera seu nome negativado em 

razão de supostos débitos de faturas posteriores ao referido 

cancelamento, no valor total de R$ 201,17 (duzentos e um reais e 

dezessete centavos), razão pela qual aduz a inexistência de tais débitos, 

requerendo a condenação da demandada ao ressarcimento dos danos 

morais sofridos, diante da indevida negativação. Citado o requerido 

compareceu em sede de audiência de conciliação, apresentando 

contestação. Instada, a reclamante aportou impugnação à contestação. É 

o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Convém assinalar 

que o processo está apto a julgamento, não havendo a necessidade de 

realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal de Justiça já se 

pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as condições 

que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não 

mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). Ab initio, 

destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

a cobrança e negativação indevida do seu nome pela empresa requerida, 

consoante se observa dos documentos acostados na inicial, mesmo tendo 

solicitado o cancelamento da linha telefônica, sendo inclusive, anterior às 

faturas que lhe estão sendo cobradas. Em contrapartida, a requerida não 

acostou quaisquer provas com o fim de atestar a legalidade da cobrança 

em voga, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto 

ter sido deferida a inversão do ônus da prova, se limitando a juntar aos 

autos supostas faturas da linha telefônica em voga, contudo, tais não são 

hábeis a comprovar o uso de fato da linha, mas tão somente o que o plano 

que a autora tinha cobria. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

Tratando-se de relação consumerista, por força da inversão do ônus da 

prova, cabe à parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol 

de inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” Desta feita, restou devidamente 

demonstrado a cobrança indevida, visto que a requerida não se 

desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar fato negativo. Registre-se que, 

embora a parte reclamada aduza a aplicabilidade da súmula nº 385 do STJ, 

tal não é aplicável ao caso, posto que inexistem demais negativações além 

da discutida no presente feito, sendo totalmente indevida, ante a 

inexistência de comprovação da relação jurídica, ensejando as devidas 

reparações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ACORDO PARA QUITAÇÃO. DÍVIDA 

EXTINTA POR NOVAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR E DIVERSA. SÚMULA Nº 385 

DO STJ QUE NÃO SE APLICA AO CASO. OBRIGAÇÃO DE FAZER 

VOLUNTARIAMENTE CUMPRIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONDUZ À 

REFORMA DO JULGADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. A superveniência do cumprimento da obrigação de fazer, 

exigível por ocasião da propositura da demanda e assim reconhecida por 

decisão que a impôs, não conduz à reforma do decreto decisório, 

mormente quando o dever de abstenção constitui imperativo jurisdicional 

permanente, sendo consectário do provimento que declara a 

insubsistência do débito e determina a exclusão definitiva da anotação 

desabonadora. 2. Comprovados o acordo de renegociação da dívida e a 

manutenção, por desídia do primitivo credor, da anotação desabonadora 

que não mais se justifica, por prazo desprovido de razoabilidade (quatro 

meses), vez que em muito superados os cinco dias úteis, lapso 

assentado, pelo STJ , como suficiente para a desconstituição do gravame, 
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eclode evidenciado o ato ilícito, apto a deflagrar a responsabilidade do 

fornecedor. 3. A manutenção, por prazo relevante e injustificado, do nome 

do consumidor em cadastro de inadimplentes, por dívida extinta por 

novação, mostra-se apta a ensejar ofensa a direito da personalidade, 

abrindo espaço ao dever de compensar os danos morais suportados e 

que eclodem in re ipsa. 4. Demonstrada a inexistência de prévia e legítima 

anotação restritiva, posto que aquela apontada pelo banco réu seria 

ulterior à negativação impugnada nestes autos (fl. 88), descabe invocar a 

aplicação da Súmula nº. 385 do STJ, para afastar a ocorrência do dano 

moral. 5. Deve ser prestigiada a condenação arbitrada em valor módico e 

adequado à compensação da ofensa aos direitos personalíssimos (R$ 

3.000,00). 6. Apelo conhecido e desprovido. Condenado o recorrente 

vencido ao pagamento das custas processuais. Sem honorários 

advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. (TJ-DF - Apelacao Civel 

d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  :  A C J  2 0 1 4 0 1 1 0 5 7 5 8 7 2  D F 

0057587-20.2014.8.07.0001, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE : 03/02/2015. 

Pág.: 384, Julgamento 27 de Janeiro de 2015, Relator LUIS MARTIUS 

HOLANDA BEZERRA JUNIOR)” Constatada, então, a responsabilidade da 

ré passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. 

Do Dano moral A presente questão encontra-se centrada no princípio 

basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem 

laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela 

sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se 

tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas 

normas de experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de 

personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito decorrido de relação jurídica outrora 

existente, contudo, cancelara sua linha anteriormente aos débitos ora 

discutidos, ficando evidente que a negativação fora totalmente arbitrária. 

Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos 

seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou 

demonstrada de forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina 

de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão 

de direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento 

ou dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

6.000,00 (sete mil reais). Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao 

autor, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico e 

consequentemente o débito ensejador da inserção indevida, devendo a 

Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da 

inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-15.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AGUILEMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que 

a parte autora aduz que embora tenha solicitado o cancelamento da linha 

telefônica que tinha junto à reclamada, tivera seu nome negativado em 

razão de supostos débitos de faturas posteriores ao referido 

cancelamento, no valor total de R$ 290,93 (duzentos e noventa reais e 

noventa e três centavos), razão pela qual aduz a inexistência de tais 

débitos, requerendo a condenação da demandada ao ressarcimento dos 

danos morais sofridos, diante da indevida negativação. Citado o requerido 

compareceu em sede de audiência de conciliação, apresentando 
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contestação. Instada, a reclamante aportou impugnação à contestação. É 

o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Convém assinalar 

que o processo está apto a julgamento, não havendo a necessidade de 

realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal de Justiça já se 

pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as condições 

que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não 

mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). Ab initio, 

destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

a cobrança e negativação indevida do seu nome pela empresa requerida, 

consoante se observa dos documentos acostados na inicial, mesmo tendo 

solicitado o cancelamento da linha telefônica, sendo inclusive, anterior às 

faturas que lhe estão sendo cobradas. Em contrapartida, a requerida não 

acostou quaisquer provas com o fim de atestar a legalidade da cobrança 

em voga, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto 

ter sido deferida a inversão do ônus da prova, se limitando a aduzir a 

existência da previsão de reajuste do plano no contrato firmando, sem, 

contudo, trazer o referido contrato. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE 

CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR 

A LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. Tratando-se de relação consumerista, por força da 

inversão do ônus da prova, cabe à parte ré a prova de que a inscrição do 

nome do autor no rol de inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento 

do pleito inicial condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

VALOR QUE DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO 

INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO 

SEU CARÁTER REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O 

ENTEDIMENTO ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a 

ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, 

mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, 

em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” Desta feita, restou devidamente 

demonstrado a cobrança indevida, visto que a requerida não se 

desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar fato negativo. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Do Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito decorrido de relação jurídica outrora 

existente, contudo, cancelara sua linha anteriormente aos débitos ora 

discutidos, ficando evidente que a negativação fora totalmente arbitrária. 

Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos 

seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou 

demonstrada de forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina 

de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão 

de direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento 

ou dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 
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seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao 

autor, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico e 

consequentemente o débito ensejador da inserção indevida, devendo a 

Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da 

inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-46.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER BIZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT0018220A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010080-46.2015.8.11.0011 REQUERENTE: WALTER BIZERRA 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

etc. Cuida-se de ação de conhecimento pelo rito da Lei 9.099/95, em que a 

requerente - WALTER BIZERRA – move em face de SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, sob o fundamento de que firmou 

contrato administrativos com início em 18 de fevereiro de 1999, 

completando 62 (sessenta e dois) termos para exercer a função de 

professor na Escola Estadual Pedro Galhardo Garcia, no município de 

Mirassol D’oeste – MT. Arguiu que houve contratação como temporária 

mas não houve concurso público e merece ser reconhecida como 

servidora pública. Pleiteia indenização em relação às verbas trabalhistas 

com nulidade dos contratos temporários e recolhimento do FGTS 

retroativamente, aplicação da multa do artigo 467 da CLT, férias e um 

terço, tudo pelo valor total de R$23.043,54 (vinte e três mil e quarenta e 

três reais e cinqüenta e quatro centavos), atualizado até julho de 2015 nos 

termos da planilha anexada. Citada a requerida apresentou contestação 

alegando que a o autor foi contratado com data certa para encerramento 

do contrato, sendo o vínculo entre as partes jurídico-administrativo, 

afastando-se as regras da CLT, ainda pela provisoriedade do contrato. 

Também alegou que as prorrogações não ensejam natureza celetista. É o 

breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. A 

controvérsia refere-se exclusivamente à natureza do vínculo profissional 

entre as partes e, somado à ausência de manifestação das partes, a 

demanda não necessita de dilações probatórias ou maiores elucubrações, 

à luz do artigo 355 do NCPC. Inicialmente, opino pela concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, tendo em vista a insuficiência Econômico e 

financeira da autora. Apresento a minuta da sentença. MÉRITO Na 

hipótese vertente, evidencia-se que a causa trata de contratação 

temporária de servidor público, nos termos do artigo 37, IX da Constituição 

Federal. Como é cediço, a regra é o provimento de cargos e empregos por 

meio de concurso público (art. 37, II da CF/88). Contudo, excepcionalmente 

é possível a contratação por tempo determinado, a fim de atender 

necessidade temporária de excepcional interesse público, in verbis: “Art. 

37. (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; ...IX - a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; ...§ 2º 

- A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do 

ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.”. Nesse 

diapasão, quando há contratação temporária (art. 37, IX, CR/88), há que 

se obedecer aos estritos mandamentos da CF, isto é, o tempo determinado 

e a necessidade temporária e excepcional do interesse público. Isto a ré 

alegou, mas não comprovou nos autos. Assim, quando o contrato 

temporário se prorroga indefinidamente como no caso em tela que se 

perdurou por mais de 10(dez) anos, não se pode falar em temporariedade 

e, muito menos, em excepcional interesse público. Diante das sucessivas 

prorrogações, evidente que a atividade desempenhada pelo autor não se 

tratava de “contratação por tempo determinado para atender à 

necessidade temporária de excepcional interesse público”, à luz do 

Diploma Maior já mencionado. Dessa forma, evidente a burla à 

obrigatoriedade de concurso público para provimento do cargo, sendo 

consequentemente, nulo o referido contrato conforme disciplina o § 2º do 

aludido preceito constitucional. No entanto, isso não desvirtua a natureza 

jurídica do contrato administrativo. Assim, com o fim do pacto, tem o 

servidor direito apenas o recebimento das parcelas decorrentes dos 

direitos previstos no contrato, na legislação local pertinente e na 

Constituição Federal. Sabidamente, os servidores públicos são regidos por 

diplomas legais específicos, denominados estatutos, nos quais estão 

previstos todos os seus direitos. Este conceito, impede pleitear direitos 

concernentes a outra categoria, regida pela Consolidação das Leis 

Trabalhistas. Inclusive, é o que disciplina a Carta Maior em seu artigo 39, § 

3º, veja-se: “Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração 

de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos 

Poderes. § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o 

disposto no artigo 7º, IV, VII,VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX,XX, XXII 

e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão 

quando a natureza do cargo o exigir.”. Não há, dentre os direitos 

mencionados no dispositivo citado, qualquer menção ao pagamento de 

FGTS. Inobstante, prescreva o artigo 19-A da Lei 8.036/90: “É devido o 

depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de 

trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da 

Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.’. A respeito do 

referido dispositivo infraconstitucional, o Supremo Tribunal Federal julgou o 

Recurso Extraordinário n.º 596.478-7/RR, cujo mérito teve reconhecida a 

repercussão geral, declarando a constitucionalidade do mesmo, posto que 

tal recurso foi interposto a fim de que se apreciasse caso de empregado 

público contratado sem submissão a concurso público. Consigne-se: 

“EMENTA: Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. 

Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. 

Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o 

qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração 

Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em 

concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo 

quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos 

termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do 

trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário 

pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega 

provimento.(STF - RE: 596478 RR , Relator: Min. ELLEN GRACIE, Relator (a) 

p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal 

Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO)”. 

Conclusivamente, a Suprema Corte não limitou expressamente o âmbito da 

incidência do art. 19-A da Lei 8.036/90 aos contratos nulos regidos pela 
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CLT. O mencionado dispositivo refere-se às hipóteses previstas no art. 

37, § 2º da CR/88, o qual, por sua vez, faz remissão à necessidade de 

provimentos de cargos ou empregos públicos por meio de concurso 

público. Assim sendo, por via de consequência, a referida Lei faz menção 

à concessão de FGTS a qualquer espécie de contrato mantido com a 

Administração Pública considerado nulo, uma vez que o STF declarou a 

norma constitucional. Nesse sentido, confira-se entendimento 

jurisprudencial pátrio: “APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE. CONTRATO NULO DE TRABALHO. FGTS DEVIDO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. É nulo o contrato de trabalho de servidor, que não se adequa 

ao vínculo temporário, por perdurar em tempo superior à caracterização 

da situação emergencial, excepcional e transitória dos contratos 

temporários, nem mesmo aos denominados cargos comissionados, 

destinados exclusivamente para as atribuições de direção, chefia e 

assessoramento, sendo devido o depósito do FGTS conforme determina a 

Lei n. 8.036/90, art. 19-A e o enunciado da Súmula 363 do Tribunal 

Superior do Trabalho. Reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A, 

pelo STF, no julgamento do RE 596478. 2. No caso em exame a apelada foi 

contratada em outubro de 2003, para exercer o cargo de agente 

comunitário de saúde, tendo nele permanecido, após várias prorrogações 

irregulares, até novembro de 2008, quando só então foi efetivada, através 

da Lei Municipal nº. 279/08, que regulamentou o disposto na Lei Federal nº 

11.350/06. Recurso de apelação conhecido. Provimento negado. (TJTO, 

PROCESSO Nº: 5003886-75.2012.827.0000, AC, Primeira Turma, 

RELATORA: JUÍZA ADELINA GURAK, julgado em 30.01.2013)”. E 

“Apelação cível. Reclamação trabalhista. Recolhimento de FGTS. 

Trabalhador temporário. Contrato declarado nulo. Recurso conhecido e 

provido, à unanimidade. In casu, foi adotado o entendimento do STF e STJ 

de que é devido o recolhimento de FGTS nos contratos temporários 

declarados nulos. "(TJPA - AC 20113024396-2 - (115517) - 4ª C.Cív.Isol. 

Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes - DJe 07.01.2013)”. Mais, “APELAÇÃO 

CÍVEL - RECURSO ADESIVO - FGTS -CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - 

SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - NULIDADE DO VÍNCULO -DIREITO AO 

RECEBIMENTO - DIREITOS SOCIAIS - EXTENSÃO AO CONTRATO 

TEMPORÁRIO NULO - PAGAMENTO DE HORA EXTRA - INVIABILIDADE - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSOS IMPROVIDOS - 1. O STJ tem, 

reiteradamente, entendido que na contratação temporária, uma vez 

verificada a abusividade das renovações do vínculo sui generis - com a 

demonstração de que há permanência além de qualquer prazo razoável da 

relação profissional com o ente público, que ampara toda e qualquer 

contratação pelo inciso IX do art. 37 da Constituição da República -, há que 

se considerar a nulidade deste contrato. 2. No intuito de sancionar o mau 

administrador que subverte a finalidade da mencionada permissão 

constitucional e também para indenizar o trabalhador que, sem ter ciência, 

foi contratado de maneira ilegal, tem-se admitido que a administração seja 

compelida a recolher os valores correspondentes ao Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço - FGTS pelo tempo em que perdurar a relação, a teor 

do art. 19 da Lei nº 8.036/1990. 3. Os direitos sociais elencados no § 3º 

do art. 39 da CF são devidos às pessoas contratadas temporariamente. 4. 

O pagamento exclusivo do FGTS, e não de outras verbas tipicamente 

trabalhistas (aviso prévio, multa), busca privilegiar a dignidade do trabalho 

humano (fundamento da República) em observância às normas 

constitucionais e legais, considerando que o contrato temporário de 

trabalho nulo não se transmuda em vínculo regido pela CLT. 5. Para ser 

deferida a verba de hora extra dever o autor se desincumbir do ônus de 

provar a não fruição do intervalo intrajornada, sob pena de restar 

prejudicado seu direito, à luz do art. 333, I, do Código de Processo Civil. 6. 

Vencida a Fazenda Pública, o juiz deverá fixar os honorários consoante 

apreciação equitativa, na forma do art. § 4º, do art. 20 do Código de 

Processo Civil .  7. Recursos improvidos." (TJES, REO 

0002423-22.2010.8.08.0021, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 

DJe 30.10.2012, p. 91).”. (grifei) No mesmo sentido, a Colenda Corte 

Superior também já se pronunciou sobre o tema, veja-se: 

“ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO -CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO - DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS - 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art.37, II, da CF/1988, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

especial provido."(STJ, Resp 1.335.115, (2012/0150841-0), 2ª T., Rel. Min. 

Herman Benjamin, DJe 24.09.2012, p. 614).” “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. FGTS. CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 

DECLARADO NULO POR AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO 

PÚBLICO. PAGAMENTO DE FGTS. OBRIGATORIEDADE. 1. O STJ, em 

acórdão lavrado sob o rito do art.543-C do Código de Processo Civil (REsp 

1.110848/RN), firmou entendimento segundo o qual a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho, em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, equipara-se à 

ocorrência de culpa recíproca, gerando para o trabalhador o direito ao 

levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS. 

2. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que"é 

devida a extensão dos direitos sociais previstos no art.7º da Constituição 

Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, 

inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é 

sucessivamente renovado". (AI 767024 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 

Primeira Turma) . Precedentes. 3. Recentemente, a Segunda Turma deste 

Tribunal, firmou entendimento no sentido de que" Em razão de expressa 

previsão legal, "é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do 

trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário" (art. 19-A da Lei 8.036/90 _ incluído pela Medida 

Provisória 2.164-41/2001). "(AgRg no AgRg no REsp 1291647/ES, Rel.Min. 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/5/2013, 

DJe 22/5/2013) Agravo regimental improvido, com aplicação de multa de 

1%. (AgRg no AREsp 393.829/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 25/10/2013).”. O Supremo 

Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que "é devida a 

extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal 

a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da 

referida Carta da Republica, notadamente quando o contrato é 

sucessivamente renovado". (AI 767024 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 

Primeira Turma) Desse modo, é irrefragável a enorme controvérsia sobre o 

tema que ainda não possui posicionamento claro da Suprema Corte. 

Portanto, acolho a interpretação mais favorável aos servidores públicos 

temporários, cujo contrato de trabalho foi declarado nulo, devendo-se ser 

concedidos os depósitos de FGTS a este servidor pelo período laborado 

para a Administração Pública somando-se da propositura da ação 

retroativamente pelo período de 05(cinco) anos. Nesse contexto, ensina o 

doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello, acerca do regime dos atos 

nulos que, mesmo sendo reconhecida a ilegalidade cabe a: "(...) 

persistência de efeitos em relação a terceiros de boa-fé, bem como de 

efeitos patrimoniais pretéritos concernentes ao administrado que foi parte 

na relação jurídica, quando forem necessários para evitar enriquecimento 

sem causa da Administração e dano injusto ao administrado, se estava de 

boa-fé e não concorreu para o vício do ato.".(Curso de Direito 

Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. P.460) No que tange à 

aplicação da multa celetista de 50%, férias mais 1/3, não deve ser 

reconhecido, eis que elucidado acima e esclarecido pelo STF que com a 

nulidade do contrato temporário caberá, unicamente a incidência dos 

depósitos de FGTS. Dessa feita, ainda que seja o contrato temporário, 

deve-se resguardar o direito daquele que, de boa-fé, prestou serviços à 

Administração, conferindo-lhe o direito ao depósitos de FGTS e as demais 

verbas consequentes. CONCLUSÃO Ante o exposto, opino pela 

procedência parcial do pedido inicial para o fim de DECLARAR OS 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS NULOS e CONDENAR a 

parte reclamada Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso a 

efetuar o recolhimento do FGTS referente ao período de 05(cinco) anos 

contados retroativamente de prestação de serviço do autor ao Estado do 

Mato Grosso na cidade de Mirassol D´Oeste; julgando extinto o presente 

feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem condenação ao requerido em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, 
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nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. 

Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 19 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 26 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000462-31.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da audiência conciliatória 

designada para a data de 20 de Março de 2018 às 17:30 horas, devendo 

o(a) advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da 

mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-88.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DOS SANTOS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARANTES PEREIRA DA SILVA OAB - MT0020410A (ADVOGADO)

EDVALDO PEREIRA DA SILVA OAB - MT12552/O (ADVOGADO)

ELIZ MARIA ARANTES DA SILVA BORGES OAB - MT19967/O 

(ADVOGADO)

LEANDRA RIBEIRO DE SOUSA NUNES OAB - MT0021708A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que 

a parte autora aduz que embora tenha solicitado o cancelamento da linha 

telefônica que tinha junto à reclamada, tivera seu nome negativado em 

razão de supostos débitos de faturas posteriores ao referido 

cancelamento, no valor total de R$ 1.577,70 (um mil quinhentos e setenta e 

sete reais e setenta centavos), razão pela qual aduz a inexistência de tais 

débitos, requerendo a condenação da demandada ao ressarcimento dos 

danos morais sofridos, diante da indevida negativação. Citado o requerido 

compareceu em sede de audiência de conciliação, apresentando 

contestação. Instada, a reclamante aportou impugnação à contestação. É 

o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Convém assinalar 

que o processo está apto a julgamento, não havendo a necessidade de 

realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal de Justiça já se 

pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as condições 

que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não 

mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). Ab initio, 

destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

a cobrança e negativação indevida do seu nome pela empresa requerida, 

consoante se observa dos documentos acostados na inicial, mesmo tendo 

solicitado o cancelamento do plano de internet, sendo inclusive, anterior às 

faturas que lhe estão sendo cobradas. Em contrapartida, a requerida não 

acostou quaisquer provas com o fim de atestar a legalidade da cobrança 

em voga, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto 

ter sido deferida a inversão do ônus da prova, se limitando a aduzir a 

existência de contrato firmado com a autora de duas linhas telefônicas, o 

que não é o caso dos autos, sem, contudo, trazer quaisquer contratos. 

Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RÉ QUE 

NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. Tratando-se de 

relação consumerista, por força da inversão do ônus da prova, cabe à 

parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol de 

inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” Desta feita, restou devidamente 

demonstrado a cobrança indevida, visto que a requerida não se 

desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar fato negativo. Registre-se que, 

embora a parte reclamada aduza a aplicabilidade da súmula nº 385 do STJ, 

tal não é aplicável ao caso, posto que inexistem demais negativações além 

da discutida no presente feito, sendo totalmente indevida, ante a 

inexistência de comprovação da relação jurídica, ensejando as devidas 

reparações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ACORDO PARA QUITAÇÃO. DÍVIDA 

EXTINTA POR NOVAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR E DIVERSA. SÚMULA Nº 385 

DO STJ QUE NÃO SE APLICA AO CASO. OBRIGAÇÃO DE FAZER 

VOLUNTARIAMENTE CUMPRIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONDUZ À 

REFORMA DO JULGADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. A superveniência do cumprimento da obrigação de fazer, 

exigível por ocasião da propositura da demanda e assim reconhecida por 
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decisão que a impôs, não conduz à reforma do decreto decisório, 

mormente quando o dever de abstenção constitui imperativo jurisdicional 

permanente, sendo consectário do provimento que declara a 

insubsistência do débito e determina a exclusão definitiva da anotação 

desabonadora. 2. Comprovados o acordo de renegociação da dívida e a 

manutenção, por desídia do primitivo credor, da anotação desabonadora 

que não mais se justifica, por prazo desprovido de razoabilidade (quatro 

meses), vez que em muito superados os cinco dias úteis, lapso 

assentado, pelo STJ , como suficiente para a desconstituição do gravame, 

eclode evidenciado o ato ilícito, apto a deflagrar a responsabilidade do 

fornecedor. 3. A manutenção, por prazo relevante e injustificado, do nome 

do consumidor em cadastro de inadimplentes, por dívida extinta por 

novação, mostra-se apta a ensejar ofensa a direito da personalidade, 

abrindo espaço ao dever de compensar os danos morais suportados e 

que eclodem in re ipsa. 4. Demonstrada a inexistência de prévia e legítima 

anotação restritiva, posto que aquela apontada pelo banco réu seria 

ulterior à negativação impugnada nestes autos (fl. 88), descabe invocar a 

aplicação da Súmula nº. 385 do STJ, para afastar a ocorrência do dano 

moral. 5. Deve ser prestigiada a condenação arbitrada em valor módico e 

adequado à compensação da ofensa aos direitos personalíssimos (R$ 

3.000,00). 6. Apelo conhecido e desprovido. Condenado o recorrente 

vencido ao pagamento das custas processuais. Sem honorários 

advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. (TJ-DF - Apelacao Civel 

d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  :  A C J  2 0 1 4 0 1 1 0 5 7 5 8 7 2  D F 

0057587-20.2014.8.07.0001, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE : 03/02/2015. 

Pág.: 384, Julgamento 27 de Janeiro de 2015, Relator LUIS MARTIUS 

HOLANDA BEZERRA JUNIOR)” Constatada, então, a responsabilidade da 

ré passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. 

Do Dano moral A presente questão encontra-se centrada no princípio 

basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem 

laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela 

sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se 

tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas 

normas de experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de 

personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito decorrido de relação jurídica outrora 

existente, contudo, cancelara sua linha anteriormente aos débitos ora 

discutidos, ficando evidente que a negativação fora totalmente arbitrária. 

Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos 

seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou 

demonstrada de forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina 

de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão 

de direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento 

ou dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

8.000,00 oito mil reais). Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao 

autor, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico e 

consequentemente o débito ensejador da inserção indevida, devendo a 

Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da 

inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-46.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA FERREIRA DOS SANTOS SILVA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, na qual a 
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parte autora sustenta que teve seu crédito negado em razão de seus 

dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito por débito 

junto ao banco requerido, que alega desconhecer. Postula pela declaração 

de inexistência do débito, bem como pela indenização por danos 

suportados. Citada a parte requerida, apresentara contestação onde 

postulou preliminarmente pelo reconhecimento da complexidade da causa, 

diante da necessidade de realização de perícia grafotécnica. Instada, a 

autora quedou-se silente. Sucinto relatório. Decido. Pois bem. Analisando 

os autos, verifico que a parte requerida sustenta ter o autor adquiridos os 

seguintes serviços: 1) Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP. 

Assevera que a inadimplência do crédito cedido, bem como a confissão de 

dívida, motivou a inserção dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito. Para comprovar os fatos arguidos, a empresa ré acostou cópia do 

“instrumento particular de confissão de dívidas e outras avenças.” Desta 

feita, não obstante as alegações da autora, entendo necessária a 

realização da prova pericial a fim de se verificar se a assinatura constante 

no instrumento de confissão de dívida pertence ao autor. Desse modo, 

verificada a complexidade da causa e a imprescindibilidade da perícia, 

outra opção não resta senão a extinção do feito, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, para que as partes discutam, com 

a amplitude processual devida, a questão na Justiça Comum. Nesse 

sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO 

UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é 

necessária à solução da lide, cabe oportunizar a sua produção em 

obediência ao contraditório, não podendo ser acolhido laudo produzido 

unilateralmente por uma das partes para afastar a incompetência dos 

Juizados Especiais para a causa. 2.Recursos conhecidos. Acolhida a 

preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. 3.Custas já 

recolhidas. Cada parte arcará com os honorários de seu advogado. 

(TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 20140410016700 DF 

0001670-07.2014.8.07.0004, Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicação no DJE : 

23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 de Outubro de 2014, Relator 

FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo exposto, julgo EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, por incompetência do Juizado 

Especial Cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem 

custas, a teor do disposto no artigo 54 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’oeste/MT, 12 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-89.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA ORLANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que 

a parte autora aduz que contratara os serviços de telefonia da reclamada, 

contudo, o fornecimento de mensagem sms não está de acordo com o 

convencionado no contrato em voga, razão pela qual requer seja a 

reclamada compelida na obrigação de fazer de prestar o serviço de forma 

ilimitada, bem como seja essa condenada a pagar valor correspondente ao 

dano moral sofrido. Citada a requerida compareceu em sede de audiência 

de conciliação, apresentando contestação. A autora apresentou 

impugnação à contestação, rechaçando os argumentos lançados pela 

reclamada, pugnando pela procedência do feito. É o breve o relatório, em 

que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado parcialmente procedente. Convém assinalar que o 

processo está apto a julgamento, não havendo a necessidade de 

realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal de Justiça já se 

pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as condições 

que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não 

mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). Ab initio, 

destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

que contratou serviço de telefonia que detém incluso pacote de envio de 

sms de forma ilimitada, o que in casu, não ocorrera. Digo isso com o olhar 

volvido ao contrato aportado aos autos pela reclamante, sendo que 

cumpriu com o requisito constante no art. 373, I, do CPC, qual seja, trouxe 

aos autos prova do fato constitutivo de seu direito: que contratou serviços 

de telefonia, o qual deveria dispor do uso de mensagem via sms para 

qualquer número de forma ilimitada. Em contrapartida, a reclamada não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja, trazer aos autos fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), 

muito pelo contrário, se limita a alegar que o fato de o serviço de sms não 

funcionar da forma que deveria se trata de mero aborrecimento, não se 

insurgindo contra o alegado na exordial, ou seja, ponto não contestado é 

ponto confirmado. Sendo assim, restou demonstrado a falha na prestação 

de serviço pela demandada, sendo a procedência do pedido exordial 

medida que se impõe. Nesse sentido: “CÍVEL. RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. FALHA NAS 

LIGAÇÕES E AUSÊNCIA DE SINAL. IMPOSSIBILIDADE DE FAZER E 

RECEBER LIGAÇÕES, ENVIAR OU RECEBER SMS. SERVIÇO DEFICIENTE. 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO CONFIGURA DANO MORAL 

IN RE IPSA. MERO ABORRECIMENTO, SUPORTÁVEL PELO HOMEM MÉDIO. 

INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA OU À IMAGEM DA PARTE AUTORA. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA 

JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. ? [...] é plenamente razoável que 

se exija do magistrado um pronunciamento expresso se o fato alegado, do 

ponto de vista da razoabilidade humana, pode ser considerado ensejador 

de uma lesão efetiva ao patrimônio moral, negando terminantemente a 

pretendida ?reparação? quando considerar o alegado dano mero fruto de 

uma sensibilidade exacerbada, não compatível com os sentimentos do 

homem mediano?. (GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de Direito Civil: 

responsabilidade civil. v. III. 9.ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 112). 

Recurso conhecido e provido. I. RELATÓRIO ORAL EM SESSÃO. II. PASSO 

AO VOTO. Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores da 

admissibilidade do recurso, tanto os objetivos quanto os subjetivos, deve 

ser ele conhecido. A falha na prestação do serviço de telefonia descrita 

na inicial, apesar de indesejável e desagradável, configura 

descumprimento de contrato, o que por si só, não causa dano moral, uma 

vez que tal descumprimento de contrato não ofende os direitos da 

personalidade do consumidor. Nesse sentido é a jurisprudência: Ante o 

exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, 

CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot 

(TJPR - 3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

0001731-06.2014.8.16.0168/0 - Terra Roxa - Rel.: LetÃcia GuimarÃ£es - - 

J. 22.02.2016).” Do Dano moral Os danos morais surgem em consequência 

de uma conduta ilícita ou injusta que venha a acarretar sentimento 

negativo em qualquer pessoa de senso comum, como vexame, 

constrangimento, humilhação, dor etc. A meu ver o simples fato de a 

autora não poder utilizar ilimitadamente o serviço de sms não gera dano 

moral, por não ter lhe afetado a honra ou a honorabilidade do consumidor, 

portanto não se trata de “damnum in re ipsa”, ou seja, que o dano é 

presumido, independendo de comprovação deste. Assim, estou convicto 

de que inexistindo prova nos autos da ocorrência de algum fato gerador 

do dano moral, ante a falha no serviço contratado, pois tal fato não tem o 

condão de causar, por si só, danos morais à parte autora não 

ultrapassando os limites dos transtornos da vida cotidiana, causando-lhe 

mero aborrecimento. Ressalto que a vida nos reserva alguns pequenos 
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transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso 

comportamento. Em meu entender, os fatos descritos nos autos, por si só, 

não gera danos morais. O dano moral é exteriorizado por condutas que 

diminui a personalidade, ou desmoraliza os dotes do ser humano, assim 

definidos por Maria Helena Diniz, in “Curso de Direito Civil Brasileiro”, 7º 

volume, Responsabilidade Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, in verbis: "O 

dano moral, ensina-nos Zannoni, não é a dor, a angústia, o desgosto, a 

aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento 

danoso, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, 

a conseqüência do dano. A dor que experimentam os pais pela morte 

violenta do filho, o padecimento ou complexo de quem suporta um dano 

estético, a humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de 

espírito contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a 

seu modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas 

aqueles que foram decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o 

qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos 

alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar 

indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. Mas, se 

houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos 

lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a 

reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um 

preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes 

outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão 

jurídica por eles sofrida." Danos morais, na definição de Wilson Mello da 

Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria, “são lesões 

sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio 

ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição com o 

patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de 

valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 1955, nº. 1). A 

jurisprudência é pacífica que só a dor real e profunda enseja danos 

morais, não meros aborrecimentos ou desgastes emocionais: “Nem todo 

aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título 

de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela 

vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 

0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).” 

Nesse mesmo sentido, já se julgou: “0020679-95.2014.8.19.0205 

Recorrente (s): LUCIMERI DOS SANTOS GOMES Recorrido (s): TELEMAR 

NORTE LESTE VOTO Contrato de telefonia móvel. Autora que aderiu a 

oferta para realização de uma única recarga no valor de R$ 29,90 que lhe 

garantia os serviços de SMS, INTERNET, LIGAÇÃO GRATUITA PARA 

CELULARES E FIXOS DA MESMA OPERADORA EM TODO O BRASIL, 

ILIMITADAMENTE, DURANTE UM ANO. Alega que forneceu o número de 

seu cartão de crédito para pagamento da recarga e passou receber 

cobranças do mesmo valor no mês subsequente, em total desacordo com 

o que lhe foi ofertado. Pleito de ressarcimento em dobro da cobrança 

indevida, cumprimento da oferta e indenização por dano moral. Sentença 

que julga improcedentes os pedidos, ao argumento de que a Autora não 

logrou comprovar a oferta. Recurso da parte Autora requerendo a reforma 

da sentença, reiterando os pedidos deduzidos na inicial. É o breve 

Relatório. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva. 

Verossimilhança nas alegações do Recorrente, corroborada com os CD´S 

de áudio e vídeo juntado aos autos, que foram reproduzidos por esta 

Relatora e que demonstram a oferta realizada. Ausência de informação 

clara e adequada quanto à promoção e serviços da Recorrida. Falha da 

operadora de Telefonia devidamente comprovada, uma vez que esta não 

agiu com a devida cautela na prestação da informação ao consumidor no 

momento da contratação. Oferta realizada que vincula o proponente e que 

deve ser efetivamente cumprida nos exatos termos oferecidos. Danos 

morais que não restaram evidenciados ante a inexistência de qualquer 

dano à direito da personalidade passível de compensação. Confira-se a 

propósito o teor da súmula 75 do TJERJ: "O SIMPLES DESCUMPRIMENTO 

DE DEVER LEGAL OU CONTRATUAL, POR CARACTERIZAR MERO 

ABORRECIMENTO, EM PRINCÍPIO, NÃO CONFIGURA DANO MORAL, 

SALVO SE DA INFRAÇÃO ADVÉM CIRCUNSTÂNCIA QUE ATENTA 

CONTRA A DIGNIDADE DA PARTE." Face ao exposto, VOTO no sentido de 

conhecer do Recurso e, ao mesmo, dar parcial provimento para condenar 

a Ré a cumprir a oferta, concedendo a Autora o direito de usufruir pelo 

período de 01 ano de todos os serviços oferecidos pela recarga única de 

R$ 29,90 paga pela Autora em Fevereiro/2014 (fls. 21), tais como 

SMS,INTERNET,LIGAÇÃO PARA FIXO E CELULAR, DA MESMA 

OPERADORA EM TODO O BRASIL, ILIMITADAMENTE, a ser disponibilizado 

no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa a 

ser fixada pelo juízo da execução, bem como, para condená-la a devolver 

o valor de R$ 29,90 debitado na fatura de Março/2014 (fls. 23), em dobro, 

assim como todos os demais descontos realizados a esse título, cujos 

comprovantes de pagamento a Autora apresentar nos autos e, ainda, para 

se abster de realizar novas cobranças dessa natureza, sob pena de multa 

de R$ 50,00 por cobrança indevida, limitada a R$ 1.000,00. Sem 

honorários, uma vez que não verificada a hipótese do art. 55 da Lei 

9.099/90. Rio de Janeiro, 20 de Maio de 2015. VALÉRIA PACHÁ BICHARA 

Juíza Relatora PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CONSELHO RECURSAL - 4ª TURMA RECURSAL 1 CONSELHO RECURSAL 

- 4ª TURMA RECURSAL Juiz Relator - Valéria Pachá Bichara.” “CÍVEL. 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

TELEFONIA. FALHA NAS LIGAÇÕES E AUSÊNCIA DE SINAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE FAZER E RECEBER LIGAÇÕES, ENVIAR OU 

RECEBER SMS. SERVIÇO DEFICIENTE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL 

QUE NÃO CONFIGURA DANO MORAL IN RE IPSA. MERO 

ABORRECIMENTO, SUPORTÁVEL PELO HOMEM MÉDIO. INEXISTÊNCIA DE 

OFENSA À HONRA OU À IMAGEM DA PARTE AUTORA. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. ? [...] é plenamente razoável que se exija 

do magistrado um pronunciamento expresso se o fato alegado, do ponto 

de vista da razoabilidade humana, pode ser considerado ensejador de 

uma lesão efetiva ao patrimônio moral, negando terminantemente a 

pretendida ?reparação? quando considerar o alegado dano mero fruto de 

uma sensibilidade exacerbada, não compatível com os sentimentos do 

homem mediano?. (GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de Direito Civil: 

responsabilidade civil. v. III. 9.ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 112). 

Recurso conhecido e provido. I. RELATÓRIO ORAL EM SESSÃO. II. PASSO 

AO VOTO. Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores da 

admissibilidade do recurso, tanto os objetivos quanto os subjetivos, deve 

ser ele conhecido. A falha na prestação do serviço de telefonia descrita 

na inicial, apesar de indesejável e desagradável, configura 

descumprimento de contrato, o que por si só, não causa dano moral, uma 

vez que tal descumprimento de contrato não ofende os direitos da 

personalidade do consumidor. Nesse sentido é a jurisprudência: Ante o 

exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, 

CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot 

(TJPR - 3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

0001731-06.2014.8.16.0168/0 - Terra Roxa - Rel.: LetÃcia GuimarÃ£es - - 

J. 22.02.2016).” Dessa feita, não vislumbro a configuração do dano moral 

pugnado, de modo que o indeferimento do pleito em voga é medida que se 

impõe. Pelo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a parte 

requerida à fornecer o serviço de mensagem sms da forma contratada, 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso 

temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in 

albis e certificando o trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 12 de 

dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010667-34.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DUARTE TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que 

a parte autora aduz que embora nunca tenha utilizado os serviços da 

reclamada, tivera seu nome negativado em razão de suposto contrato 

celebrado sob nº EC0581211333190, no valor de R$ 220,80 (Duzentos 

vinte reais, oitenta centavos), razão pela qual requer a declaração de 
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inexistência do débito, com a condenação da reclamada ao pagamento 

dos danos morais suportados pela indevida negativação. Citado o 

requerido compareceu em sede de audiência de conciliação, 

apresentando contestação. Instada, a autora apresentou impugnação à 

contestação, requerendo a procedência da demanda. É o breve o 

relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. No mérito, 

o pedido inicial deve ser julgado procedente. Prefacialmente, a preliminar 

consubstanciada na alegada ausência de interesse processual, uma vez 

que a parte autora teria procurado diretamente o Poder Judiciário, 

deixando de lado, por conseguinte, a via administrativa, não resiste ao 

princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Cumpre destacar 

ainda que a reclamante colaciona entendimento jurisprudencial do Direito 

Previdenciário o qual, de fato, prescinde de exaurimento na via 

administrativa. Portanto, INDEFIRO a questão isagógica, de modo que o 

procedimento deve ter curso normal independentemente de qualquer 

apreciação administrativa do pedido incrustado na exordial. Convém 

assinalar que o processo está apto a julgamento, não havendo a 

necessidade de realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal 

de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes 

as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do 

juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 

2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, 

p. 9.513). Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz 

do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública 

e de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou a cobrança e negativação indevida do seu nome pelo 

requerido, consoante se observa dos documentos acostados na inicial, 

mesmo nunca tendo utilizado dos serviços dessa. Em contrapartida, a 

requerida sustenta a existência do débito, contudo, não acostou quaisquer 

provas com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão 

do ônus da prova, se limitando a meras alegações de ter exercido apenas 

seu direito regularmente, além de aduzir que o fato de a autora não ter 

tentado solucionar administrativamente o imbróglio, careceria de interesse 

a ação, o que não é o caso. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

Tratando-se de relação consumerista, por força da inversão do ônus da 

prova, cabe à parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol 

de inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” Registre-se que, embora a parte 

reclamada aduza a aplicabilidade da súmula nº 385 do STJ, tal não é 

aplicável ao caso, posto que as demais negativações além da discutida no 

presente feito são posteriores, sendo a do caso em voga totalmente 

indevida, ante a inexistência de comprovação da relação jurídica, 

ensejando as devidas reparações. Nesse sentido: “DIREITO DO 

CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ACORDO 

PARA QUITAÇÃO. DÍVIDA EXTINTA POR NOVAÇÃO. MANUTENÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 

DANO MORAL CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR E DIVERSA. 

SÚMULA Nº 385 DO STJ QUE NÃO SE APLICA AO CASO. OBRIGAÇÃO DE 

FAZER VOLUNTARIAMENTE CUMPRIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO 

CONDUZ À REFORMA DO JULGADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. A superveniência do cumprimento da obrigação 

de fazer, exigível por ocasião da propositura da demanda e assim 

reconhecida por decisão que a impôs, não conduz à reforma do decreto 

decisório, mormente quando o dever de abstenção constitui imperativo 

jurisdicional permanente, sendo consectário do provimento que declara a 

insubsistência do débito e determina a exclusão definitiva da anotação 

desabonadora. 2. Comprovados o acordo de renegociação da dívida e a 

manutenção, por desídia do primitivo credor, da anotação desabonadora 

que não mais se justifica, por prazo desprovido de razoabilidade (quatro 

meses), vez que em muito superados os cinco dias úteis, lapso 

assentado, pelo STJ , como suficiente para a desconstituição do gravame, 

eclode evidenciado o ato ilícito, apto a deflagrar a responsabilidade do 

fornecedor. 3. A manutenção, por prazo relevante e injustificado, do nome 

do consumidor em cadastro de inadimplentes, por dívida extinta por 

novação, mostra-se apta a ensejar ofensa a direito da personalidade, 

abrindo espaço ao dever de compensar os danos morais suportados e 

que eclodem in re ipsa. 4. Demonstrada a inexistência de prévia e legítima 

anotação restritiva, posto que aquela apontada pelo banco réu seria 

ulterior à negativação impugnada nestes autos (fl. 88), descabe invocar a 

aplicação da Súmula nº. 385 do STJ, para afastar a ocorrência do dano 

moral. 5. Deve ser prestigiada a condenação arbitrada em valor módico e 

adequado à compensação da ofensa aos direitos personalíssimos (R$ 

3.000,00). 6. Apelo conhecido e desprovido. Condenado o recorrente 

vencido ao pagamento das custas processuais. Sem honorários 

advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. (TJ-DF - Apelacao Civel 

d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  :  A C J  2 0 1 4 0 1 1 0 5 7 5 8 7 2  D F 

0057587-20.2014.8.07.0001, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE : 03/02/2015. 

Pág.: 384, Julgamento 27 de Janeiro de 2015, Relator LUIS MARTIUS 

HOLANDA BEZERRA JUNIOR)” Desta feita, restou devidamente 

demonstrado a cobrança indevida, visto que a requerida não se 

desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora 

cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise 

dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano moral A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 
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que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, porquanto 

nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada. Assim, apesar 

da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” “INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao 

autor, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico e 

consequentemente o débito ensejador da inserção indevida, devendo a 

Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da 

inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-76.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO ALVES DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que 

a parte autora aduz que embora tenha utilizado os serviços da reclamada, 

solicitara o cancelamento de sua conta na data de 03/01/2017, contudo, 

ainda após o cancelamento tivera seu nome negativado em razão de 

suposto contrato celebrado sob nº 631176491000015FI, no valor de R$ 

339,03 (trezentos e trinta e nove reais e três centavos), razão pela qual 

requer a declaração de inexistência do débito, com a condenação da 

reclamada ao pagamento dos danos morais suportados pela indevida 

negativação. Citado o requerido compareceu em sede de audiência de 

conciliação, apresentando contestação. Instada, a autora apresentou 

impugnação à contestação, requerendo a procedência da demanda. É o 

breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Prefacialmente, a 

preliminar consubstanciada na alegada ausência de interesse processual, 

uma vez que a parte autora teria procurado diretamente o Poder Judiciário, 

deixando de lado, por conseguinte, a via administrativa, não resiste ao 

princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Cumpre destacar 

ainda que a reclamante colaciona entendimento jurisprudencial do Direito 

Previdenciário o qual, de fato, prescinde de exaurimento na via 

administrativa. Portanto, INDEFIRO a questão isagógica, de modo que o 

procedimento deve ter curso normal independentemente de qualquer 

apreciação administrativa do pedido incrustado na exordial. Convém 

assinalar que o processo está apto a julgamento, não havendo a 

necessidade de realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal 

de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes 

as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do 

juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 

2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, 
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p. 9.513). Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz 

do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública 

e de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou a cobrança e negativação indevida do seu nome pelo 

requerido, consoante se observa dos documentos acostados na inicial, 

mesmo tendo cancelado os serviços dessa na data de 03/1/2017, e o 

débito ter sido gerado em data posterior, qual seja, 18/01/2017. Em 

contrapartida, a requerida sustenta a existência do débito, contudo, não 

acostou quaisquer provas com o fim de corroborar as alegações vertidas, 

ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido 

deferida a inversão do ônus da prova, se limitando a meras alegações de 

ter exercido apenas seu direito regularmente, além de aduzir que o fato de 

a autora não ter tentado solucionar administrativamente o imbróglio, 

careceria de interesse a ação, o que não é o caso. Nesse sentido: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU 

ÊXITO EM COMPROVAR A LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. Tratando-se de relação consumerista, por 

força da inversão do ônus da prova, cabe à parte ré a prova de que a 

inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes foi devida, sob pena de 

acolhimento do pleito inicial condenatório. DANO MORAL. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. VALOR QUE DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO 

INSTITUTO INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM 

ATENÇÃO AO SEU CARÁTER REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM 

CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O 

valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade 

e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à 

reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. 

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR 

DA VERBA INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. 

POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES 

APLICÁVEIS. TAXA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO 

EX OFFICIO. 1. "Os juros de mora constituem matéria de ordem pública e a 

alteração de seu termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".

(STJ, AgRg no REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, 

j. 28.6.11). 2. Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir 

juros de 1% ao mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na 

forma da Súmula n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da 

correção monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então 

deverá incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a 

atualização da moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E 

PAGAMENTO DOS VALORES EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 

42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. A partir do momento em que restou 

compr [...] (TJ-SC - Apelação Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, 

Orgão Julgador Segunda Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 

de Setembro de 2013, Relator Francisco Oliveira Neto)” Registre-se que, 

embora a parte reclamada aduza a aplicabilidade da súmula nº 385 do STJ, 

tal não é aplicável ao caso, posto que inexistem demais negativações além 

da discutida no presente feito, sendo a do caso em voga totalmente 

indevida, ante a inexistência de comprovação da relação jurídica, 

ensejando as devidas reparações. Nesse sentido: “DIREITO DO 

CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ACORDO 

PARA QUITAÇÃO. DÍVIDA EXTINTA POR NOVAÇÃO. MANUTENÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 

DANO MORAL CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR E DIVERSA. 

SÚMULA Nº 385 DO STJ QUE NÃO SE APLICA AO CASO. OBRIGAÇÃO DE 

FAZER VOLUNTARIAMENTE CUMPRIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO 

CONDUZ À REFORMA DO JULGADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. A superveniência do cumprimento da obrigação 

de fazer, exigível por ocasião da propositura da demanda e assim 

reconhecida por decisão que a impôs, não conduz à reforma do decreto 

decisório, mormente quando o dever de abstenção constitui imperativo 

jurisdicional permanente, sendo consectário do provimento que declara a 

insubsistência do débito e determina a exclusão definitiva da anotação 

desabonadora. 2. Comprovados o acordo de renegociação da dívida e a 

manutenção, por desídia do primitivo credor, da anotação desabonadora 

que não mais se justifica, por prazo desprovido de razoabilidade (quatro 

meses), vez que em muito superados os cinco dias úteis, lapso 

assentado, pelo STJ , como suficiente para a desconstituição do gravame, 

eclode evidenciado o ato ilícito, apto a deflagrar a responsabilidade do 

fornecedor. 3. A manutenção, por prazo relevante e injustificado, do nome 

do consumidor em cadastro de inadimplentes, por dívida extinta por 

novação, mostra-se apta a ensejar ofensa a direito da personalidade, 

abrindo espaço ao dever de compensar os danos morais suportados e 

que eclodem in re ipsa. 4. Demonstrada a inexistência de prévia e legítima 

anotação restritiva, posto que aquela apontada pelo banco réu seria 

ulterior à negativação impugnada nestes autos (fl. 88), descabe invocar a 

aplicação da Súmula nº. 385 do STJ, para afastar a ocorrência do dano 

moral. 5. Deve ser prestigiada a condenação arbitrada em valor módico e 

adequado à compensação da ofensa aos direitos personalíssimos (R$ 

3.000,00). 6. Apelo conhecido e desprovido. Condenado o recorrente 

vencido ao pagamento das custas processuais. Sem honorários 

advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. (TJ-DF - Apelacao Civel 

d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  :  A C J  2 0 1 4 0 1 1 0 5 7 5 8 7 2  D F 

0057587-20.2014.8.07.0001, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE : 03/02/2015. 

Pág.: 384, Julgamento 27 de Janeiro de 2015, Relator LUIS MARTIUS 

HOLANDA BEZERRA JUNIOR)” Desta feita, restou devidamente 

demonstrado a cobrança indevida, visto que a requerida não se 

desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora 

cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise 

dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano moral A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, porquanto 

nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada. Assim, apesar 

da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 
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psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” “INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao 

autor, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico e 

consequentemente o débito ensejador da inserção indevida, devendo a 

Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da 

inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-25.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da audiência conciliatória 

designada para a data de 21 de Março de 2018 às 16:00 horas, devendo 

o(a) advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da 

mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-86.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DHIECI GRACIELI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Vistos. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que 

a parte autora aduz que nunca tenha utilizado os serviços da reclamada, 

tivera seu nome negativado em razão de suposto contrato celebrado sob 

nº 014149361000050CT, no valor de R$ 105,99 (cento e cinco reais e 

noventa e nove centavos), razão pela qual requer a declaração de 

inexistência do débito, com a condenação da reclamada ao pagamento 

dos danos morais suportados pela indevida negativação. Citado o 

requerido compareceu em sede de audiência de conciliação, 

apresentando contestação. Instada, a autora apresentou impugnação à 

contestação, requerendo a procedência da demanda. É o breve o 

relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. No mérito, 

o pedido inicial deve ser julgado procedente. Convém assinalar que o 

processo está apto a julgamento, não havendo a necessidade de 

realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal de Justiça já se 

pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as condições 

que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não 

mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). A 

demandada obtivera sua revelia decretada, contudo, tal não é absoluta, 

podendo os documentos e fatos ali vertidos serem utilizados como meio de 

julgamento do feito, ou seja, podendo o juiz resultar convicção contrária do 

alegado pela autora. Acerca dos efeitos da revelia, cumpre destacar que 

tal se aplica no que tange aos fatos, e não as questões de direito, assim, 

caberá ao juiz, vestido de seu livre convencimento, com base nos 

documentos constantes nos autos, analisar à quem cabe o direito. Nesse 

sentido, o doutrinador João Roberto Parizatto comenta: “Consoante o 

próprio dispositivo em apreço prevê, reputar-se-ão como verdadeiros os 

fatos (RSTJ 5/363), excluídas as questões de direito (RTFR 159/73). (...) O 

juiz decide a lide de acordo com o que fora exposto (CPC, art. 141), não 

estando, pois, esse sujeito somente às alegações do autor, ainda que haja 

revelia por parte do demandado, pois o fato de não ter sido defendida a 

ação ou na hipótese de o demandado ter deixado de comparecer, não 

significa tenha o juiz de julgar a ação contra o réu, cabendo-lhe a análise 

dos fatos, aplicando-se o direito cabível na espécie, para aquilatar da 

procedência ou não da demanda. Livre é ao juiz, julgar a causa de acordo 

com o seu livre convencimento (RF 293/244 e RSTJ 20/252), eis que o 

efeito da revelia não leva à procedência da ação e nem afasta o exame de 
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circunstâncias tendentes a qualificar os fatos fictamente comprovados 

(RSTJ 53/335). Tal previsão encontramos no art. 20 em comento.(...) (In 

Manual Prático do Juizado Especial Cível, 2017, 3ª Edição, pág. 88/90)” Ab 

initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

a cobrança e negativação indevida do seu nome pelo requerido, 

consoante se observa dos documentos acostados na inicial, mesmo 

nunca tendo se utilizado dos serviços prestados pela reclamada, 

inexistindo qualquer relação jurídica entre elas. Em contrapartida, a 

requerida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido 

deferida a inversão do ônus da prova, deixando de comparecer à 

solenidade de conciliação, ensejando a decretação de sua revelia, 

inexistindo assim qualquer ponto controvertido. Nesse sentido: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU 

ÊXITO EM COMPROVAR A LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. Tratando-se de relação consumerista, por 

força da inversão do ônus da prova, cabe à parte ré a prova de que a 

inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes foi devida, sob pena de 

acolhimento do pleito inicial condenatório. DANO MORAL. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. VALOR QUE DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO 

INSTITUTO INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM 

ATENÇÃO AO SEU CARÁTER REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM 

CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O 

valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade 

e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à 

reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. 

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR 

DA VERBA INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. 

POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES 

APLICÁVEIS. TAXA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO 

EX OFFICIO. 1. "Os juros de mora constituem matéria de ordem pública e a 

alteração de seu termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".

(STJ, AgRg no REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, 

j. 28.6.11). 2. Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir 

juros de 1% ao mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na 

forma da Súmula n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da 

correção monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então 

deverá incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a 

atualização da moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E 

PAGAMENTO DOS VALORES EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 

42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. A partir do momento em que restou 

compr [...] (TJ-SC - Apelação Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, 

Orgão Julgador Segunda Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 

de Setembro de 2013, Relator Francisco Oliveira Neto)” Desta feita, restou 

devidamente demonstrado a cobrança indevida, visto que a requerida não 

se desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora 

cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise 

dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano moral A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, porquanto 

nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada. Assim, apesar 

da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” “INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 
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jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao 

autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico e 

consequentemente o débito ensejador da inserção indevida, devendo a 

Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da 

inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-09.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAGALI MENEZES BELTRAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO PELLENZ JUNIOR OAB - MT0018240A (ADVOGADO)

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT0018220A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010076-09.2015.8.11.0011 REQUERENTE: MAGALI MENEZES 

BELTRAO REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT Vistos, etc. Cuida-se de ação de conhecimento pelo rito da Lei 

9.099/95, em que a requerente - MAGALI MENEZES BELTRÃO – move em 

face de SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, sob o 

fundamento de que firmou contrato administrativos com início em 2008, 

completando 41(quarenta e um) termos para exercer a função de 

professora na Escola Estadual Pedro Galhardo Garcia, no município de 

Mirassol D’oeste – MT, no total de 07(sete) anos. Arguiu que houve 

contratação como temporária mas não houve concurso público e merece 

ser reconhecida como servidora pública. Pleiteia indenização em relação 

às verbas trabalhistas com nulidade dos contratos temporários e 

recolhimento do FGTS retroativamente, aplicação da multa do artigo 467 da 

CLT, férias e um terço, tudo pelo valor total de R$ 18.517,40 (dezoito mil 

quinhentos e dezessete reais e quarenta centavos), atualizado até julho 

de 2015 nos termos da planilha anexada. Citada a requerida apresentou 

contestação alegando que a ação foi ajuizada na justiça comum e que o 

vínculo entre as partes é jurídico-administrativo, afastando-se as regras 

da CLT, ainda pela provisoriedade do contrato. Também alegou que as 

prorrogações não ensejam natureza celetista, bem como indicou a 

prescrição do período anterior à 26/02/2010. Presentes as partes em 

audiência de conciliação, restou infrutífera. É o breve o relatório, em que 

pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. A controvérsia refere-se 

exclusivamente à natureza do vínculo profissional entre as partes e, 

somado à ausência de manifestação das partes, a demanda não 

necessita de dilações probatórias ou maiores elucubrações, à luz do 

artigo 355 do NCPC. Apresento a minuta da sentença. MÉRITO Na hipótese 

vertente, evidencia-se que a causa trata de contratação temporária de 

servidora pública, nos termos do artigo 37, IX da Constituição Federal. 

Como é cediço, a regra é o provimento de cargos e empregos por meio de 

concurso público (art. 37, II da CF/88). Contudo, excepcionalmente é 

possível a contratação por tempo determinado, a fim de atender 

necessidade temporária de excepcional interesse público, in verbis: “Art. 

37. (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; ...IX - a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; ...§ 2º 

- A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do 

ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.”. Nesse 

diapasão, quando há contratação temporária (art. 37, IX, CR/88), há que 

se obedecer aos estritos mandamentos da CF, isto é, o tempo determinado 

e a necessidade temporária e excepcional do interesse público. Assim, 

quando o contrato temporário se prorroga indefinidamente, não se pode 

falar em temporariedade e, muito menos, em excepcional interesse público. 

Diante das sucessivas prorrogações, evidente que a atividade 

desempenhada pela autora não se tratava de “contratação por tempo 

determinado para atender à necessidade temporária de excepcional 

interesse público”, à luz do Diploma Maior já mencionado. Dessa forma, 

evidente a burla à obrigatoriedade de concurso público para provimento do 

cargo, sendo consequentemente, nulo o referido contrato conforme 

disciplina o § 2º do aludido preceito constitucional. No entanto, isso não 

desvirtua a natureza jurídica do contrato administrativo. Assim, com o fim 

do pacto, tem o servidor direito apenas o recebimento das parcelas 

decorrentes dos direitos previstos no contrato, na legislação local 

pertinente e na Constituição Federal. Sabidamente, os servidores públicos 

são regidos por diplomas legais específicos, denominados estatutos, nos 

quais estão previstos todos os seus direitos. Este conceito, impede 

pleitear direitos concernentes a outra categoria, regida pela Consolidação 

das Leis Trabalhistas. Inclusive, é o que disciplina a Carta Maior em seu 

artigo 39, § 3º, veja-se: “Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios instituirão conselho de política de administração e 

remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos 

respectivos Poderes. § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo 

público o disposto no artigo 7º, IV, VII,VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, 

XIX,XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de 

admissão quando a natureza do cargo o exigir.”. Não há, dentre os direitos 

mencionados no dispositivo citado, qualquer menção ao pagamento de 

FGTS. Inobstante, prescreva o artigo 19-A da Lei 8.036/90: “É devido o 

depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de 

trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da 

Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.’. A respeito do 

referido dispositivo infraconstitucional, o Supremo Tribunal Federal julgou o 

Recurso Extraordinário n.º 596.478-7/RR, cujo mérito teve reconhecida a 

repercussão geral, declarando a constitucionalidade do mesmo, posto que 

tal recurso foi interposto a fim de que se apreciasse caso de empregado 

público contratado sem submissão a concurso público. Consigne-se: 

“EMENTA: Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. 

Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. 

Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o 

qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração 

Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em 

concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo 

quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos 

termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do 

trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário 
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pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega 

provimento.(STF - RE: 596478 RR , Relator: Min. ELLEN GRACIE, Relator (a) 

p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal 

Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO)”. 

Conclusivamente, a Suprema Corte não limitou expressamente o âmbito da 

incidência do art. 19-A da Lei 8.036/90 aos contratos nulos regidos pela 

CLT. O mencionado dispositivo refere-se às hipóteses previstas no art. 

37, § 2º da CR/88, o qual, por sua vez, faz remissão à necessidade de 

provimentos de cargos ou empregos públicos por meio de concurso 

público. Assim sendo, por via de consequência, a referida Lei faz menção 

à concessão de FGTS a qualquer espécie de contrato mantido com a 

Administração Pública considerado nulo, uma vez que o STF declarou a 

norma constitucional. Nesse sentido, confira-se entendimento 

jurisprudencial pátrio: “APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE. CONTRATO NULO DE TRABALHO. FGTS DEVIDO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. É nulo o contrato de trabalho de servidor, que não se adequa 

ao vínculo temporário, por perdurar em tempo superior à caracterização 

da situação emergencial, excepcional e transitória dos contratos 

temporários, nem mesmo aos denominados cargos comissionados, 

destinados exclusivamente para as atribuições de direção, chefia e 

assessoramento, sendo devido o depósito do FGTS conforme determina a 

Lei n. 8.036/90, art. 19-A e o enunciado da Súmula 363 do Tribunal 

Superior do Trabalho. Reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A, 

pelo STF, no julgamento do RE 596478. 2. No caso em exame a apelada foi 

contratada em outubro de 2003, para exercer o cargo de agente 

comunitário de saúde, tendo nele permanecido, após várias prorrogações 

irregulares, até novembro de 2008, quando só então foi efetivada, através 

da Lei Municipal nº. 279/08, que regulamentou o disposto na Lei Federal nº 

11.350/06. Recurso de apelação conhecido. Provimento negado. (TJTO, 

PROCESSO Nº: 5003886-75.2012.827.0000, AC, Primeira Turma, 

RELATORA: JUÍZA ADELINA GURAK, julgado em 30.01.2013)”. E 

“Apelação cível. Reclamação trabalhista. Recolhimento de FGTS. 

Trabalhador temporário. Contrato declarado nulo. Recurso conhecido e 

provido, à unanimidade. In casu, foi adotado o entendimento do STF e STJ 

de que é devido o recolhimento de FGTS nos contratos temporários 

declarados nulos. "(TJPA - AC 20113024396-2 - (115517) - 4ª C.Cív.Isol. 

Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes - DJe 07.01.2013)”. Mais, “APELAÇÃO 

CÍVEL - RECURSO ADESIVO - FGTS -CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - 

SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - NULIDADE DO VÍNCULO -DIREITO AO 

RECEBIMENTO - DIREITOS SOCIAIS - EXTENSÃO AO CONTRATO 

TEMPORÁRIO NULO - PAGAMENTO DE HORA EXTRA - INVIABILIDADE - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSOS IMPROVIDOS - 1. O STJ tem, 

reiteradamente, entendido que na contratação temporária, uma vez 

verificada a abusividade das renovações do vínculo sui generis - com a 

demonstração de que há permanência além de qualquer prazo razoável da 

relação profissional com o ente público, que ampara toda e qualquer 

contratação pelo inciso IX do art. 37 da Constituição da República -, há que 

se considerar a nulidade deste contrato. 2. No intuito de sancionar o mau 

administrador que subverte a finalidade da mencionada permissão 

constitucional e também para indenizar o trabalhador que, sem ter ciência, 

foi contratado de maneira ilegal, tem-se admitido que a administração seja 

compelida a recolher os valores correspondentes ao Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço - FGTS pelo tempo em que perdurar a relação, a teor 

do art. 19 da Lei nº 8.036/1990. 3. Os direitos sociais elencados no § 3º 

do art. 39 da CF são devidos às pessoas contratadas temporariamente. 4. 

O pagamento exclusivo do FGTS, e não de outras verbas tipicamente 

trabalhistas (aviso prévio, multa), busca privilegiar a dignidade do trabalho 

humano (fundamento da República) em observância às normas 

constitucionais e legais, considerando que o contrato temporário de 

trabalho nulo não se transmuda em vínculo regido pela CLT. 5. Para ser 

deferida a verba de hora extra dever o autor se desincumbir do ônus de 

provar a não fruição do intervalo intrajornada, sob pena de restar 

prejudicado seu direito, à luz do art. 333, I, do Código de Processo Civil. 6. 

Vencida a Fazenda Pública, o juiz deverá fixar os honorários consoante 

apreciação equitativa, na forma do art. § 4º, do art. 20 do Código de 

Processo Civil .  7. Recursos improvidos." (TJES, REO 

0002423-22.2010.8.08.0021, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 

DJe 30.10.2012, p. 91).”. No mesmo sentido, a Colenda Corte Superior 

também já se pronunciou sobre o tema, veja-se: “ADMINISTRATIVO - 

SERVIDOR PÚBLICO -CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - DECLARAÇÃO DE 

NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO - 

DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS - 1. O Tribunal de origem decidiu 

que o fato de o contrato temporário ser declarado nulo não induz ao 

pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa da jurisprudência do STJ, 

que é no sentido de que a declaração de nulidade do contrato de trabalho 

em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em 

prévio concurso público, consoante previsto no art.37, II, da CF/1988, 

equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, 

o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta 

vinculada do FGTS. 2. Recurso especial provido."(STJ, Resp 1.335.115, 

(2012/0150841-0), 2ª T., Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.09.2012, p. 

614).” “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FGTS. CONTRATO 

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO POR AUSÊNCIA DE 

APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PAGAMENTO DE FGTS. 

OBRIGATORIEDADE. 1. O STJ, em acórdão lavrado sob o rito do art.543-C 

do Código de Processo Civil (REsp 1.110848/RN), firmou entendimento 

segundo o qual a declaração de nulidade do contrato de trabalho, em 

razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em 

prévio concurso público, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, 

gerando para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias 

depositadas na sua conta vinculada ao FGTS. 2. O Supremo Tribunal 

Federal pacificou entendimento no sentido de que"é devida a extensão 

dos direitos sociais previstos no art.7º da Constituição Federal a servidor 

contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida 

Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente 

renovado". (AI 767024 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma) . 

Precedentes. 3. Recentemente, a Segunda Turma deste Tribunal, firmou 

entendimento no sentido de que" Em razão de expressa previsão legal, "é 

devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo 

contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 

37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário" (art. 

19-A da Lei 8.036/90 _ incluído pela Medida Provisória 2.164-41/2001). 

"(AgRg no AgRg no REsp 1291647/ES, Rel.Min. MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/5/2013, DJe 22/5/2013) 

Agravo regimental improvido, com aplicação de multa de 1%. (AgRg no 

AREsp 393.829/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 25/10/2013).”. O Supremo Tribunal 

Federal pacificou entendimento no sentido de que "é devida a extensão 

dos direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor 

contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida 

Carta da Republica, notadamente quando o contrato é sucessivamente 

renovado". (AI 767024 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma) 

Desse modo, é irrefragável a enorme controvérsia sobre o tema que ainda 

não possui posicionamento claro da Suprema Corte. Portanto, acolho a 

interpretação mais favorável aos servidores públicos temporários, cujo 

contrato de trabalho foi declarado nulo, devendo-se ser concedidos os 

depósitos de FGTS a estes servidores por todo período laborado para a 

Administração Pública. Nesse contexto, ensina o doutrinador Celso 

Antônio Bandeira de Mello, acerca do regime dos atos nulos que, mesmo 

sendo reconhecida a ilegalidade cabe a: "(...) persistência de efeitos em 

relação a terceiros de boa-fé, bem como de efeitos patrimoniais pretéritos 

concernentes ao administrado que foi parte na relação jurídica, quando 

forem necessários para evitar enriquecimento sem causa da 

Administração e dano injusto ao administrado, se estava de boa-fé e não 

concorreu para o vício do ato.".(Curso de Direito Administrativo. 21ª ed. 

São Paulo: Malheiros, 2006. P.460) Dessa feita, ainda que seja o contrato 

temporário, deve-se resguardar o direito daquele que, de boa-fé, prestou 

serviços à Administração, conferindo-lhe o direito ao depósitos de FGTS e 

as demais verbas consequentes. CONCLUSÃO Ante o exposto, opino pela 

procedência parcial do pedido inicial para o fim de DECLARAR OS 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS NULOS e CONDENAR a 

parte reclamada Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso a 

efetuar o recolhimento do FGTS, férias e 1/3 referente a todo o período de 

prestação de serviço da reclamante ao Estado do Mato Grosso na cidade 

de Mirassol D´Oeste; julgando extinto o presente feito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

requerido em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do 

valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado 

da sentença, além da correção monetária e juros legais, haverá acréscimo 

de multa de 10% consoante o disposto no artigo 523 do CPC, sendo que o 
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depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 

do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 19 de dezembro 

de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos 

legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de 

dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-61.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE ALVES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT0018220A-O 

(ADVOGADO)

PLINIO PELLENZ JUNIOR OAB - MT0018240A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENERIO DE CASTRO JUNIOR OAB - RO0005147A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010079-61.2015.8.11.0011 REQUERENTE: SIRLENE ALVES 

NUNES REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Vistos, etc. Cuida-se de ação de conhecimento pelo rito da Lei 9.099/95, 

em que a requerente - SIRLENE ALVES NUNES – move em face de 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, sob o fundamento 

de que firmou contrato administrativos com início em 05 de fevereiro de 

2008, completando 31 (trinta e um) termos para exercer a função de 

professora na Escola Estadual Pedro Galhardo Garcia, no município de 

Mirassol D’oeste – MT, no total de 07(sete) anos. Arguiu que houve 

contratação como temporária mas não houve concurso público e merece 

ser reconhecida como servidora pública. Pleiteia indenização em relação 

às verbas trabalhistas com nulidade dos contratos temporários e 

recolhimento do FGTS retroativamente, aplicação da multa do artigo 467 da 

CLT, férias e um terço, tudo pelo valor total de R$31484,29 (trinta e um mil, 

quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos), atualizado 

até outubro de 2015 nos termos da planilha anexada. Citada a requerida 

apresentou contestação alegando que a ação foi ajuizada na justiça 

comum e que o vínculo entre as partes é jurídico-administrativo, 

afastando-se as regras da CLT, ainda pela provisoriedade do contrato. 

Também alegou que as prorrogações não ensejam natureza celetista. 

Presentes as partes em audiência de conciliação, restou infrutífera. É o 

breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. A 

controvérsia refere-se exclusivamente à natureza do vínculo profissional 

entre as partes e, somado à ausência de manifestação das partes, a 

demanda não necessita de dilações probatórias ou maiores elucubrações, 

à luz do artigo 355 do NCPC. Inicialmente, opino pela concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, tendo em vista a insuficiência Econômico e 

financeira da autora. Apresento a minuta da sentença. MÉRITO Na 

hipótese vertente, evidencia-se que a causa trata de contratação 

temporária de servidora pública, nos termos do artigo 37, IX da 

Constituição Federal. Como é cediço, a regra é o provimento de cargos e 

empregos por meio de concurso público (art. 37, II da CF/88). Contudo, 

excepcionalmente é possível a contratação por tempo determinado, a fim 

de atender necessidade temporária de excepcional interesse público, in 

verbis: “Art. 37. (...) II - a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; ...IX - a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; ...§ 2º 

- A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do 

ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.”. Nesse 

diapasão, quando há contratação temporária (art. 37, IX, CR/88), há que 

se obedecer aos estritos mandamentos da CF, isto é, o tempo determinado 

e a necessidade temporária e excepcional do interesse público. Assim, 

quando o contrato temporário se prorroga indefinidamente, não se pode 

falar em temporariedade e, muito menos, em excepcional interesse público. 

Diante das sucessivas prorrogações, evidente que a atividade 

desempenhada pela autora não se tratava de “contratação por tempo 

determinado para atender à necessidade temporária de excepcional 

interesse público”, à luz do Diploma Maior já mencionado. Dessa forma, 

evidente a burla à obrigatoriedade de concurso público para provimento do 

cargo, sendo consequentemente, nulo o referido contrato conforme 

disciplina o § 2º do aludido preceito constitucional. No entanto, isso não 

desvirtua a natureza jurídica do contrato administrativo. Assim, com o fim 

do pacto, tem o servidor direito apenas o recebimento das parcelas 

decorrentes dos direitos previstos no contrato, na legislação local 

pertinente e na Constituição Federal. Sabidamente, os servidores públicos 

são regidos por diplomas legais específicos, denominados estatutos, nos 

quais estão previstos todos os seus direitos. Este conceito, impede 

pleitear direitos concernentes a outra categoria, regida pela Consolidação 

das Leis Trabalhistas. Inclusive, é o que disciplina a Carta Maior em seu 

artigo 39, § 3º, veja-se: “Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios instituirão conselho de política de administração e 

remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos 

respectivos Poderes. § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo 

público o disposto no artigo 7º, IV, VII,VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, 

XIX,XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de 

admissão quando a natureza do cargo o exigir.”. Não há, dentre os direitos 

mencionados no dispositivo citado, qualquer menção ao pagamento de 

FGTS. Inobstante, prescreva o artigo 19-A da Lei 8.036/90: “É devido o 

depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de 

trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da 

Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.’. A respeito do 

referido dispositivo infraconstitucional, o Supremo Tribunal Federal julgou o 

Recurso Extraordinário n.º 596.478-7/RR, cujo mérito teve reconhecida a 

repercussão geral, declarando a constitucionalidade do mesmo, posto que 

tal recurso foi interposto a fim de que se apreciasse caso de empregado 

público contratado sem submissão a concurso público. Consigne-se: 

“EMENTA: Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. 

Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. 

Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o 

qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração 

Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em 

concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo 

quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos 

termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do 

trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário 

pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega 

provimento.(STF - RE: 596478 RR , Relator: Min. ELLEN GRACIE, Relator (a) 

p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal 

Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO)”. 

Conclusivamente, a Suprema Corte não limitou expressamente o âmbito da 

incidência do art. 19-A da Lei 8.036/90 aos contratos nulos regidos pela 

CLT. O mencionado dispositivo refere-se às hipóteses previstas no art. 

37, § 2º da CR/88, o qual, por sua vez, faz remissão à necessidade de 

provimentos de cargos ou empregos públicos por meio de concurso 

público. Assim sendo, por via de consequência, a referida Lei faz menção 

à concessão de FGTS a qualquer espécie de contrato mantido com a 

Administração Pública considerado nulo, uma vez que o STF declarou a 

norma constitucional. Nesse sentido, confira-se entendimento 

jurisprudencial pátrio: “APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE. CONTRATO NULO DE TRABALHO. FGTS DEVIDO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. É nulo o contrato de trabalho de servidor, que não se adequa 

ao vínculo temporário, por perdurar em tempo superior à caracterização 

da situação emergencial, excepcional e transitória dos contratos 

temporários, nem mesmo aos denominados cargos comissionados, 

destinados exclusivamente para as atribuições de direção, chefia e 

assessoramento, sendo devido o depósito do FGTS conforme determina a 

Lei n. 8.036/90, art. 19-A e o enunciado da Súmula 363 do Tribunal 

Superior do Trabalho. Reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A, 
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pelo STF, no julgamento do RE 596478. 2. No caso em exame a apelada foi 

contratada em outubro de 2003, para exercer o cargo de agente 

comunitário de saúde, tendo nele permanecido, após várias prorrogações 

irregulares, até novembro de 2008, quando só então foi efetivada, através 

da Lei Municipal nº. 279/08, que regulamentou o disposto na Lei Federal nº 

11.350/06. Recurso de apelação conhecido. Provimento negado. (TJTO, 

PROCESSO Nº: 5003886-75.2012.827.0000, AC, Primeira Turma, 

RELATORA: JUÍZA ADELINA GURAK, julgado em 30.01.2013)”. E 

“Apelação cível. Reclamação trabalhista. Recolhimento de FGTS. 

Trabalhador temporário. Contrato declarado nulo. Recurso conhecido e 

provido, à unanimidade. In casu, foi adotado o entendimento do STF e STJ 

de que é devido o recolhimento de FGTS nos contratos temporários 

declarados nulos. "(TJPA - AC 20113024396-2 - (115517) - 4ª C.Cív.Isol. 

Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes - DJe 07.01.2013)”. Mais, “APELAÇÃO 

CÍVEL - RECURSO ADESIVO - FGTS -CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - 

SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - NULIDADE DO VÍNCULO -DIREITO AO 

RECEBIMENTO - DIREITOS SOCIAIS - EXTENSÃO AO CONTRATO 

TEMPORÁRIO NULO - PAGAMENTO DE HORA EXTRA - INVIABILIDADE - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSOS IMPROVIDOS - 1. O STJ tem, 

reiteradamente, entendido que na contratação temporária, uma vez 

verificada a abusividade das renovações do vínculo sui generis - com a 

demonstração de que há permanência além de qualquer prazo razoável da 

relação profissional com o ente público, que ampara toda e qualquer 

contratação pelo inciso IX do art. 37 da Constituição da República -, há que 

se considerar a nulidade deste contrato. 2. No intuito de sancionar o mau 

administrador que subverte a finalidade da mencionada permissão 

constitucional e também para indenizar o trabalhador que, sem ter ciência, 

foi contratado de maneira ilegal, tem-se admitido que a administração seja 

compelida a recolher os valores correspondentes ao Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço - FGTS pelo tempo em que perdurar a relação, a teor 

do art. 19 da Lei nº 8.036/1990. 3. Os direitos sociais elencados no § 3º 

do art. 39 da CF são devidos às pessoas contratadas temporariamente. 4. 

O pagamento exclusivo do FGTS, e não de outras verbas tipicamente 

trabalhistas (aviso prévio, multa), busca privilegiar a dignidade do trabalho 

humano (fundamento da República) em observância às normas 

constitucionais e legais, considerando que o contrato temporário de 

trabalho nulo não se transmuda em vínculo regido pela CLT. 5. Para ser 

deferida a verba de hora extra dever o autor se desincumbir do ônus de 

provar a não fruição do intervalo intrajornada, sob pena de restar 

prejudicado seu direito, à luz do art. 333, I, do Código de Processo Civil. 6. 

Vencida a Fazenda Pública, o juiz deverá fixar os honorários consoante 

apreciação equitativa, na forma do art. § 4º, do art. 20 do Código de 

Processo Civil .  7. Recursos improvidos." (TJES, REO 

0002423-22.2010.8.08.0021, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 

DJe 30.10.2012, p. 91).”. (grifei) No mesmo sentido, a Colenda Corte 

Superior também já se pronunciou sobre o tema, veja-se: 

“ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO -CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE 

CONCURSO PÚBLICO - DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS - 1. O 

Tribunal de origem decidiu que o fato de o contrato temporário ser 

declarado nulo não induz ao pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa 

da jurisprudência do STJ, que é no sentido de que a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante 

previsto no art.37, II, da CF/1988, equipara-se à ocorrência de culpa 

recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das 

quantias depositadas na sua conta vinculada do FGTS. 2. Recurso 

especial provido."(STJ, Resp 1.335.115, (2012/0150841-0), 2ª T., Rel. Min. 

Herman Benjamin, DJe 24.09.2012, p. 614).” “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. FGTS. CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 

DECLARADO NULO POR AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO 

PÚBLICO. PAGAMENTO DE FGTS. OBRIGATORIEDADE. 1. O STJ, em 

acórdão lavrado sob o rito do art.543-C do Código de Processo Civil (REsp 

1.110848/RN), firmou entendimento segundo o qual a declaração de 

nulidade do contrato de trabalho, em razão da ocupação de cargo público 

sem a necessária aprovação em prévio concurso público, equipara-se à 

ocorrência de culpa recíproca, gerando para o trabalhador o direito ao 

levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS. 

2. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que"é 

devida a extensão dos direitos sociais previstos no art.7º da Constituição 

Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, 

inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é 

sucessivamente renovado". (AI 767024 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 

Primeira Turma) . Precedentes. 3. Recentemente, a Segunda Turma deste 

Tribunal, firmou entendimento no sentido de que" Em razão de expressa 

previsão legal, "é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do 

trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 

previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o 

direito ao salário" (art. 19-A da Lei 8.036/90 _ incluído pela Medida 

Provisória 2.164-41/2001). "(AgRg no AgRg no REsp 1291647/ES, Rel.Min. 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/5/2013, 

DJe 22/5/2013) Agravo regimental improvido, com aplicação de multa de 

1%. (AgRg no AREsp 393.829/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 25/10/2013).”. O Supremo 

Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que "é devida a 

extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal 

a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da 

referida Carta da Republica, notadamente quando o contrato é 

sucessivamente renovado". (AI 767024 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 

Primeira Turma) Desse modo, é irrefragável a enorme controvérsia sobre o 

tema que ainda não possui posicionamento claro da Suprema Corte. 

Portanto, acolho a interpretação mais favorável aos servidores públicos 

temporários, cujo contrato de trabalho foi declarado nulo, devendo-se ser 

concedidos os depósitos de FGTS a estes servidores por todo período 

laborado para a Administração Pública. Nesse contexto, ensina o 

doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello, acerca do regime dos atos 

nulos que, mesmo sendo reconhecida a ilegalidade cabe a: "(...) 

persistência de efeitos em relação a terceiros de boa-fé, bem como de 

efeitos patrimoniais pretéritos concernentes ao administrado que foi parte 

na relação jurídica, quando forem necessários para evitar enriquecimento 

sem causa da Administração e dano injusto ao administrado, se estava de 

boa-fé e não concorreu para o vício do ato.".(Curso de Direito 

Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. P.460) No que tange à 

aplicação da multa celetista de 50%, férias mais 1/3, não deve ser 

reconhecido, eis que elucidado acima e esclarecido pelo STF que com a 

nulidade do contrato temporário caberá, unicamente a incidência dos 

depósitos de FGTS. Dessa feita, ainda que seja o contrato temporário, 

deve-se resguardar o direito daquele que, de boa-fé, prestou serviços à 

Administração, conferindo-lhe o direito ao depósitos de FGTS e as demais 

verbas consequentes. CONCLUSÃO Ante o exposto, opino pela 

procedência parcial do pedido inicial para o fim de DECLARAR OS 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS NULOS e CONDENAR a 

parte reclamada Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso a 

efetuar o recolhimento do FGTS referente a todo o período de prestação 

de serviço da reclamante ao Estado do Mato Grosso na cidade de Mirassol 

D´Oeste; julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação ao requerido em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no 

prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da sentença, além da 

correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% 

consoante o disposto no artigo 523 do CPC, sendo que o depósito poderá 

ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. 

Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 19 de dezembro de 2017. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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Vistos. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que 

a parte autora aduz que embora nunca tenha utilizado os serviços da 

reclamada, tivera seu nome negativado em razão de suposto débito no 

valor de R$ 137,58 (cento e trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos) 

conforme contrato nº 907600341000068FI e R$ 293,58 (duzentos e 

noventa e três reais e cinquenta e oito centavos) conforme contrato nº 

907600341000068EC, razão pela qual requer a declaração de inexistência 

do débito, com a condenação da reclamada ao pagamento dos danos 

morais suportados pela indevida negativação. Citado o requerido 

compareceu em sede de audiência de conciliação, apresentando 

contestação. Instada, a autora apresentou impugnação à contestação, 

requerendo a procedência da demanda. É o breve o relatório, em que pese 

previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. No mérito, o pedido inicial deve 

ser julgado procedente. Convém assinalar que o processo está apto a 

julgamento, não havendo a necessidade de realização de provas em 

audiência. O C. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a 

questão, asseverando que “presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). Ab initio, destaco 

que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

a cobrança e negativação indevida do seu nome pelo requerido, 

consoante se observa dos documentos acostados na inicial, mesmo 

nunca tendo utilizado dos serviços dessa. Em contrapartida, a requerida 

sustenta a existência do débito, contudo, não acostou quaisquer provas 

com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão 

do ônus da prova, se limitando a meras alegações de ter exercido apenas 

seu direito regularmente. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

Tratando-se de relação consumerista, por força da inversão do ônus da 

prova, cabe à parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol 

de inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” Registre-se que, embora a parte 

reclamada aduza a aplicabilidade da súmula nº 385 do STJ, tal não é 

aplicável ao caso, posto que as demais negativações além da discutida no 

presente feito são posteriores, sendo a do caso em voga totalmente 

indevida, ante a inexistência de comprovação da relação jurídica, 

ensejando as devidas reparações. Nesse sentido: “DIREITO DO 

CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ACORDO 

PARA QUITAÇÃO. DÍVIDA EXTINTA POR NOVAÇÃO. MANUTENÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 

DANO MORAL CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR E DIVERSA. 

SÚMULA Nº 385 DO STJ QUE NÃO SE APLICA AO CASO. OBRIGAÇÃO DE 

FAZER VOLUNTARIAMENTE CUMPRIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO 

CONDUZ À REFORMA DO JULGADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. A superveniência do cumprimento da obrigação 

de fazer, exigível por ocasião da propositura da demanda e assim 

reconhecida por decisão que a impôs, não conduz à reforma do decreto 

decisório, mormente quando o dever de abstenção constitui imperativo 

jurisdicional permanente, sendo consectário do provimento que declara a 

insubsistência do débito e determina a exclusão definitiva da anotação 

desabonadora. 2. Comprovados o acordo de renegociação da dívida e a 

manutenção, por desídia do primitivo credor, da anotação desabonadora 

que não mais se justifica, por prazo desprovido de razoabilidade (quatro 

meses), vez que em muito superados os cinco dias úteis, lapso 

assentado, pelo STJ , como suficiente para a desconstituição do gravame, 

eclode evidenciado o ato ilícito, apto a deflagrar a responsabilidade do 

fornecedor. 3. A manutenção, por prazo relevante e injustificado, do nome 

do consumidor em cadastro de inadimplentes, por dívida extinta por 

novação, mostra-se apta a ensejar ofensa a direito da personalidade, 

abrindo espaço ao dever de compensar os danos morais suportados e 

que eclodem in re ipsa. 4. Demonstrada a inexistência de prévia e legítima 

anotação restritiva, posto que aquela apontada pelo banco réu seria 

ulterior à negativação impugnada nestes autos (fl. 88), descabe invocar a 

aplicação da Súmula nº. 385 do STJ, para afastar a ocorrência do dano 

moral. 5. Deve ser prestigiada a condenação arbitrada em valor módico e 

adequado à compensação da ofensa aos direitos personalíssimos (R$ 

3.000,00). 6. Apelo conhecido e desprovido. Condenado o recorrente 

vencido ao pagamento das custas processuais. Sem honorários 

advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. (TJ-DF - Apelacao Civel 

d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  :  A C J  2 0 1 4 0 1 1 0 5 7 5 8 7 2  D F 

0057587-20.2014.8.07.0001, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE : 03/02/2015. 

Pág.: 384, Julgamento 27 de Janeiro de 2015, Relator LUIS MARTIUS 

HOLANDA BEZERRA JUNIOR)” Desta feita, restou devidamente 

demonstrado a cobrança indevida, visto que a requerida não se 

desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora 

cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise 

dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano moral A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 
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qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, porquanto 

nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada. Assim, apesar 

da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” “INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao 

autor, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico e 

consequentemente o débito ensejador da inserção indevida, devendo a 

Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da 

inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-67.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARINILDO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que 

a parte autora aduz que embora nunca tenha utilizado os serviços da 

reclamada, tivera seu nome negativado em razão de suposto contrato 

celebrado sob nº 007399032000092EC, no valor de R$ 67,01 (sessenta e 

sete reais e um centavo), razão pela qual requer a declaração de 

inexistência do débito, com a condenação da reclamada ao pagamento 

dos danos morais suportados pela indevida negativação. Citado o 

requerido compareceu em sede de audiência de conciliação, 

apresentando contestação. Instada, a autora apresentou impugnação à 

contestação, requerendo a procedência da demanda. É o breve o 

relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. No mérito, 

o pedido inicial deve ser julgado procedente. Convém assinalar que o 

processo está apto a julgamento, não havendo a necessidade de 

realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal de Justiça já se 

pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as condições 

que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não 

mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). Ab initio, 

destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 
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consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

a cobrança e negativação indevida do seu nome pelo requerido, 

consoante se observa dos documentos acostados na inicial, mesmo 

nunca tendo utilizado dos serviços dessa. Em contrapartida, a requerida 

sustenta a existência do débito, contudo, não acostou quaisquer provas 

com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão 

do ônus da prova, se limitando a meras alegações de ter exercido apenas 

seu direito regularmente. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

Tratando-se de relação consumerista, por força da inversão do ônus da 

prova, cabe à parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol 

de inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” Desta feita, restou devidamente 

demonstrado a cobrança indevida, visto que a requerida não se 

desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora 

cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise 

dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano moral A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, porquanto 

nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada. Assim, apesar 

da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” “INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 
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comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao 

autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico e 

consequentemente o débito ensejador da inserção indevida, devendo a 

Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da 

inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-62.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FRUTUOSO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando que a reclamada carreou contrato de serviços em 

tese firmado pela autora, com o fito de evitar eventual cerceamento de 

defesa, bem como com o olhar volvido ao princípio do contraditório, 

DETERMINO a intimação da reclamante para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de dezembro 2017. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-13.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA GOMES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos. Ante a apresentação de contestação e impugnação aos autos, 

DETERMINO a intimação das partes para que informem se tem provas que 

pretendam produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 

9.099/95. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS para designação de 

solenidade instrutória ou julgamento antecipado. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de dezembro de 2017. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-91.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA APARECIDA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT0018220A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ OAB - MT0018020A 

(ADVOGADO)

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010077-91.2015.8.11.0011 REQUERENTE: NATHALIA 

APARECIDA SILVA BATISTA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, etc. Cuida-se de ação de conhecimento 

pelo rito da Lei 9.099/95, em que a requerente - NATHALIA APARECIDA 

SILVA BATISTA – move em face de SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT, sob o fundamento de que firmou 09(nove) 

contratos administrativos com a Ré durante os anos de 2009, 2011, 

2012,2013,2014 e 2015 para exercer função de professora na Escola 

Estadual Pedro Galhardo Garcia, no município de Mirassol D’oeste, sendo 

que não houve depósito de FGTS e não gozou de férias. Arguiu que 

houve contratação como temporária mas com várias renovações, porém 

não houve concurso público e merece ser reconhecida como servidora 

pública. Pleiteia indenização em relação às verbas trabalhistas com 

nulidade dos contratos temporários e recolhimento do FGTS 

retroativamente, aplicação da multa do artigo 467 da CLT, férias e um 

terço, tudo pelo valor total de R$ 11.978,25 (onze mil novecentos e setenta 

e oito reais e vinte e cinco centavos), atualizado até julho de 2015. Citada 

a requerida apresentou contestação alegando que a ação foi ajuizada na 

justiça comum e que o vínculo entre as partes é jurídico-administrativo, 

afastando-se as regras da CLT. Também alegou que as prorrogações não 

ensejam natureza celetista, bem como indicou a prescrição do período 

anterior à 26/02/2010. Presentes as partes em audiência de conciliação, 

restou infrutífera. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, 

da Lei 9.099/1995. A controvérsia refere-se exclusivamente à natureza do 

vínculo profissional entre as partes, sendo certo que não demanda 

dilações probatórias ou maiores elucubrações, à luz do artigo 355 do 

NCPC. Apresento a minuta da sentença. MÉRITO Na hipótese vertente, 

evidencia-se que a causa trata de contratação temporária de servidor 

público, nos termos do artigo 37, IX da Constituição Federal. Como é 

cediço, a regra é o provimento de cargos e empregos por meio de 

concurso público (art. 37, II da CF/88). Contudo, excepcionalmente é 

possível a contratação por tempo determinado, a fim de atender 

necessidade temporária de excepcional interesse público, in verbis: “Art. 

37. (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; ...IX - a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; ...§ 2º 

- A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do 

ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.”. Nesse 

diapasão, quando há contratação temporária (art. 37, IX, CR/88), há que 

se obedecer aos estritos mandamentos da CF, isto é, o tempo determinado 

e a necessidade temporária e excepcional do interesse público. Assim, 

quando o contrato temporário se prorroga indefinidamente, não se pode 

falar em temporariedade e, muito menos, em excepcional interesse público. 

Diante das sucessivas prorrogações, evidente que a atividade 

desempenhada pela autora não se tratava de “contratação por tempo 

determinado para atender à necessidade temporária de excepcional 

interesse público”, à luz do Diploma Maior já mencionado. Dessa forma, 

evidente a burla à obrigatoriedade de concurso público para provimento do 

cargo, sendo consequentemente, nulo o referido contrato conforme 

disciplina o § 2º do aludido preceito constitucional. No entanto, isso não 

desvirtua a natureza jurídica do contrato administrativo. Assim, com o fim 

do pacto, tem o servidor direito apenas o recebimento das parcelas 

decorrentes dos direitos previstos no contrato, na legislação local 

pertinente e na Constituição Federal. Sabidamente, os servidores públicos 

são regidos por diplomas legais específicos, denominados estatutos, nos 

quais estão previstos todos os seus direitos. Este conceito, impede 

pleitear direitos concernentes a outra categoria, regida pela Consolidação 
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das Leis Trabalhistas. Inclusive, é o que disciplina a Carta Maior em seu 

artigo 39, § 3º, veja-se: “Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios instituirão conselho de política de administração e 

remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos 

respectivos Poderes. § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo 

público o disposto no artigo 7º, IV, VII,VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, 

XIX,XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de 

admissão quando a natureza do cargo o exigir.”. Não há, dentre os direitos 

mencionados no dispositivo citado, qualquer menção ao pagamento de 

FGTS. Inobstante, prescreva o artigo 19-A da Lei 8.036/90: “É devido o 

depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de 

trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da 

Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.’. A respeito do 

referido dispositivo infraconstitucional, o Supremo Tribunal Federal julgou o 

Recurso Extraordinário n.º 596.478-7/RR, cujo mérito teve reconhecida a 

repercussão geral, declarando a constitucionalidade do mesmo, posto que 

tal recurso foi interposto a fim de que se apreciasse caso de empregado 

público contratado sem submissão a concurso público. Consigne-se: 

“EMENTA: Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. 

Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. 

Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o 

qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração 

Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em 

concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo 

quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos 

termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do 

trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário 

pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega 

provimento.(STF - RE: 596478 RR , Relator: Min. ELLEN GRACIE, Relator (a) 

p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal 

Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO)”. 

Conclusivamente, a Suprema Corte não limitou expressamente o âmbito da 

incidência do art. 19-A da Lei 8.036/90 aos contratos nulos regidos pela 

CLT. O mencionado dispositivo refere-se às hipóteses previstas no art. 

37, § 2º da CR/88, o qual, por sua vez, faz remissão à necessidade de 

provimentos de cargos ou empregos públicos por meio de concurso 

público. Assim sendo, por via de consequência, a referida Lei faz menção 

à concessão de FGTS a qualquer espécie de contrato mantido com a 

Administração Pública considerado nulo, uma vez que o STF declarou a 

norma constitucional. Nesse sentido, confira-se entendimento 

jurisprudencial pátrio: “APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE. CONTRATO NULO DE TRABALHO. FGTS DEVIDO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. É nulo o contrato de trabalho de servidor, que não se adequa 

ao vínculo temporário, por perdurar em tempo superior à caracterização 

da situação emergencial, excepcional e transitória dos contratos 

temporários, nem mesmo aos denominados cargos comissionados, 

destinados exclusivamente para as atribuições de direção, chefia e 

assessoramento, sendo devido o depósito do FGTS conforme determina a 

Lei n. 8.036/90, art. 19-A e o enunciado da Súmula 363 do Tribunal 

Superior do Trabalho. Reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A, 

pelo STF, no julgamento do RE 596478. 2. No caso em exame a apelada foi 

contratada em outubro de 2003, para exercer o cargo de agente 

comunitário de saúde, tendo nele permanecido, após várias prorrogações 

irregulares, até novembro de 2008, quando só então foi efetivada, através 

da Lei Municipal nº. 279/08, que regulamentou o disposto na Lei Federal nº 

11.350/06. Recurso de apelação conhecido. Provimento negado. (TJTO, 

PROCESSO Nº: 5003886-75.2012.827.0000, AC, Primeira Turma, 

RELATORA: JUÍZA ADELINA GURAK, julgado em 30.01.2013)”. E 

“Apelação cível. Reclamação trabalhista. Recolhimento de FGTS. 

Trabalhador temporário. Contrato declarado nulo. Recurso conhecido e 

provido, à unanimidade. In casu, foi adotado o entendimento do STF e STJ 

de que é devido o recolhimento de FGTS nos contratos temporários 

declarados nulos. "(TJPA - AC 20113024396-2 - (115517) - 4ª C.Cív.Isol. 

Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes - DJe 07.01.2013)”. Mais, “APELAÇÃO 

CÍVEL - RECURSO ADESIVO - FGTS -CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - 

SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - NULIDADE DO VÍNCULO -DIREITO AO 

RECEBIMENTO - DIREITOS SOCIAIS - EXTENSÃO AO CONTRATO 

TEMPORÁRIO NULO - PAGAMENTO DE HORA EXTRA - INVIABILIDADE - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSOS IMPROVIDOS - 1. O STJ tem, 

reiteradamente, entendido que na contratação temporária, uma vez 

verificada a abusividade das renovações do vínculo sui generis - com a 

demonstração de que há permanência além de qualquer prazo razoável da 

relação profissional com o ente público, que ampara toda e qualquer 

contratação pelo inciso IX do art. 37 da Constituição da República -, há que 

se considerar a nulidade deste contrato. 2. No intuito de sancionar o mau 

administrador que subverte a finalidade da mencionada permissão 

constitucional e também para indenizar o trabalhador que, sem ter ciência, 

foi contratado de maneira ilegal, tem-se admitido que a administração seja 

compelida a recolher os valores correspondentes ao Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço - FGTS pelo tempo em que perdurar a relação, a teor 

do art. 19 da Lei nº 8.036/1990. 3. Os direitos sociais elencados no § 3º 

do art. 39 da CF são devidos às pessoas contratadas temporariamente. 4. 

O pagamento exclusivo do FGTS, e não de outras verbas tipicamente 

trabalhistas (aviso prévio, multa), busca privilegiar a dignidade do trabalho 

humano (fundamento da República) em observância às normas 

constitucionais e legais, considerando que o contrato temporário de 

trabalho nulo não se transmuda em vínculo regido pela CLT. 5. Para ser 

deferida a verba de hora extra dever o autor se desincumbir do ônus de 

provar a não fruição do intervalo intrajornada, sob pena de restar 

prejudicado seu direito, à luz do art. 333, I, do Código de Processo Civil. 6. 

Vencida a Fazenda Pública, o juiz deverá fixar os honorários consoante 

apreciação equitativa, na forma do art. § 4º, do art. 20 do Código de 

Processo Civil .  7. Recursos improvidos." (TJES, REO 

0002423-22.2010.8.08.0021, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 

DJe 30.10.2012, p. 91).”. No mesmo sentido, a Colenda Corte Superior 

também já se pronunciou sobre o tema, veja-se: “ADMINISTRATIVO - 

SERVIDOR PÚBLICO -CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - DECLARAÇÃO DE 

NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO - 

DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS - 1. O Tribunal de origem decidiu 

que o fato de o contrato temporário ser declarado nulo não induz ao 

pagamento do FGTS. Tal entendimento destoa da jurisprudência do STJ, 

que é no sentido de que a declaração de nulidade do contrato de trabalho 

em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em 

prévio concurso público, consoante previsto no art.37, II, da CF/1988, 

equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, 

o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta 

vinculada do FGTS. 2. Recurso especial provido."(STJ, Resp 1.335.115, 

(2012/0150841-0), 2ª T., Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.09.2012, p. 

614).” “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FGTS. CONTRATO 

ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO POR AUSÊNCIA DE 

APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PAGAMENTO DE FGTS. 

OBRIGATORIEDADE. 1. O STJ, em acórdão lavrado sob o rito do art.543-C 

do Código de Processo Civil (REsp 1.110848/RN), firmou entendimento 

segundo o qual a declaração de nulidade do contrato de trabalho, em 

razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em 

prévio concurso público, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, 

gerando para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias 

depositadas na sua conta vinculada ao FGTS. 2. O Supremo Tribunal 

Federal pacificou entendimento no sentido de que"é devida a extensão 

dos direitos sociais previstos no art.7º da Constituição Federal a servidor 

contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida 

Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente 

renovado". (AI 767024 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma) . 

Precedentes. 3. Recentemente, a Segunda Turma deste Tribunal, firmou 

entendimento no sentido de que" Em razão de expressa previsão legal, "é 

devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo 

contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 

37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário" (art. 

19-A da Lei 8.036/90 _ incluído pela Medida Provisória 2.164-41/2001). 

"(AgRg no AgRg no REsp 1291647/ES, Rel.Min. MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/5/2013, DJe 22/5/2013) 

Agravo regimental improvido, com aplicação de multa de 1%. (AgRg no 

AREsp 393.829/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 25/10/2013).”. O Supremo Tribunal 

Federal pacificou entendimento no sentido de que "é devida a extensão 

dos direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor 

contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida 

Carta da Republica, notadamente quando o contrato é sucessivamente 

renovado". (AI 767024 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma) 

Desse modo, é irrefragável a enorme controvérsia sobre o tema que ainda 

não possui posicionamento claro da Suprema Corte. Portanto, acolho a 

interpretação mais favorável aos servidores públicos temporários, cujo 

contrato de trabalho foi declarado nulo, devendo-se ser concedidos os 
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depósitos de FGTS a estes servidores por todo período laborado para a 

Administração Pública. Nesse contexto, ensina o doutrinador Celso 

Antônio Bandeira de Mello, acerca do regime dos atos nulos que, mesmo 

sendo reconhecida a ilegalidade cabe a: "(...) persistência de efeitos em 

relação a terceiros de boa-fé, bem como de efeitos patrimoniais pretéritos 

concernentes ao administrado que foi parte na relação jurídica, quando 

forem necessários para evitar enriquecimento sem causa da 

Administração e dano injusto ao administrado, se estava de boa-fé e não 

concorreu para o vício do ato.".(Curso de Direito Administrativo. 21ª ed. 

São Paulo: Malheiros, 2006. P.460) Dessa feita, ainda que seja o contrato 

temporário, deve-se resguardar o direito daquele que, de boa-fé, prestou 

serviços à Administração, conferindo-lhe o direito ao depósitos de FGTS e 

as demais verbas consequentes. CONCLUSÃO Ante o exposto, opino pela 

procedência parcial do pedido inicial para o fim de DECLARAR OS 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS NULOS e CONDENAR a 

parte reclamada Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso a 

efetuar o recolhimento do FGTS, férias e 1/3 referente a todo o período de 

prestação de serviço da reclamante; julgando extinto o presente feito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao requerido em custas e despesas processuais, bem assim 

em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos 

termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. 

Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 19 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 26 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-83.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DE PAULA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, na qual a 

parte autora sustenta que teve seu crédito negado em razão de seus 

dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito por débito 

junto ao banco requerido, que alega desconhecer. Postula pela declaração 

de inexistência do débito, bem como pela indenização por danos 

suportados. Citada a parte requerida, apresentara contestação em que 

postulou preliminarmente pelo reconhecimento da complexidade da causa, 

diante da necessidade de realização de perícia grafotécnica. Instada, a 

autora requereu a desistência do feito, ante a necessidade de realização 

de perícia grafotécnica. Sucinto relatório. Decido. Pois bem. Analisando os 

autos, verifico que a parte requerida sustenta ter o autor adquiridos os 

seguintes serviços: 1) Cédula de Crédito Bancário Limite de Crédito 

Pessoal. Assevera que a inadimplência do crédito cedido, bem como a 

confissão de dívida, motivou a inserção dos dados do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito. Para comprovar os fatos arguidos, a empresa ré 

acostou cópia do “instrumento particular de confissão de dívidas e outras 

avenças.” Desta feita, não obstante as alegações da autora, entendo 

necessária a realização da prova pericial a fim de se verificar se a 

assinatura constante no instrumento de confissão de dívida pertence ao 

autor. Desse modo, verificada a complexidade da causa e a 

imprescindibilidade da perícia, outra opção não resta senão a extinção do 

feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, 

para que as partes discutam, com a amplitude processual devida, a 

questão na Justiça Comum. Nesse sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS. 

PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO 

CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é necessária à solução da lide, 

cabe oportunizar a sua produção em obediência ao contraditório, não 

podendo ser acolhido laudo produzido unilateralmente por uma das partes 

para afastar a incompetência dos Juizados Especiais para a causa. 

2.Recursos conhecidos. Acolhida a preliminar de incompetência dos 

Juizados Especiais. 3.Custas já recolhidas. Cada parte arcará com os 

honorários de seu advogado. (TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial 

: ACJ 20140410016700 DF 0001670-07.2014.8.07.0004, Orgão Julgador 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, 

Publicação no DJE : 23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 de Outubro de 

2014, Relator FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo exposto, julgo 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por incompetência do 

Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 

9.099/95. Sem custas, a teor do disposto no artigo 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’oeste/MT, 13 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010583-33.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO APARECIDO FERREIRA GANDOLFFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que 

a parte autora aduz que embora utilize os serviços da reclamada, e tenha 

quitado suas faturas, teve sua linha cortada, sem qualquer razão 

aparente, e sem qualquer notificação prévia da reclamada. Citado o 

requerido compareceu em sede de audiência de conciliação, 

apresentando contestação. A autora apresentou impugnação à 

contestação, rechaçando os argumentos lançados pela reclamada, 

pugnando pela procedência do feito. É o breve o relatório, em que pese 

previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. No mérito, o pedido inicial deve 

ser julgado procedente. Convém assinalar que o processo está apto a 

julgamento, não havendo a necessidade de realização de provas em 

audiência. O C. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a 

questão, asseverando que “presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). Ab initio, destaco 

que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

a contratação do plano de ligações com a reclamada por meio de fatura 
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acostada aos autos, ao passo que obtivera os serviços cessados pela 

demandada, mesmo efetuando o pagamento do valor correspondente ao 

plano, prejudicando assim a autora em se comunicar, ante a patente falha 

na prestação do serviço oferecido. A requerida sustenta que não existe 

qualquer contrato vinculado ao número de CPF da autora, alegando a 

inexistência de falha na prestação do serviço ou responsabilidade, 

acostando telas de sistema apresentadas, com o fim de corroborar as 

alegações. Todavia, como é sabido, tais telas são inservíveis para tal fim, 

uma vez que produzidas de forma unilateral e facilmente manipuladas, 

além de que a autora trouxe aos autos fraturas com todos os seus dados 

referente a linha telefônica discutida. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgados: “RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (PIC) 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA NEGATIVA. AUSÊNCIA 

DE DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA REGULARIDADE 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 

333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O 

CONDÃO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. Diante do 

exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, 

conhecer do recurso interposto e, no mérito, julgar provido, nos exatos 

termos do voto” (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 

-Umuarama - Rel.: Marcelo de Resende Castanho - - J. 14.09.2015). 

“CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. 

Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas sem 

pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida 

a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em 

decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser imputado. 

Anotese que os documentos juntados aos autos são telas sistêmicas 

unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o número de 

parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Desta feita, restou 

devidamente demonstrado a ausência de prestação do serviço 

contratado, visto que a requerida não se desincumbira do ônus de provar 

que tal fora prestado devidamente, não sendo crível cobrar da autora, 

hipossuficiente em relação à reclamada, prova diabólica, pois não há como 

comprovar que não utilizou dos serviços ora discutidos. Constatada, 

então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e 

sua quantificação correlata. Do Dano moral A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente 

realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da 

indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de dano moral, a 

reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, 

resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da vítima. Revela-se, 

in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo 

emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra que a 

autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito por 

débito decorrido de relação jurídica não mais existente, posto que a autora 

anteriormente, de fato, encontrava-se em mora, contudo, em momento 

posterior efetivou o pagamento dos débitos. Ocorreu que, mesmo diante 

da extinção da mora, pelo pagamento do débito em voga, a requerida 

manteve a negativação do nome da reclamante, medida está ilegal e 

totalmente arbitrária. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a cobrança indevida de valor além do 

contratado, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa 

mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

conseqüência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Nesse sentido: 

“CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. VENDA DE INTERNET 3G. INEXISTÊNCIA 

DE TECNOLOGIA REFERENTE AO SERVIÇO NO MUNICÍPIO DA AUTORA. 

FORNECIMENTO DE 2G. PUBLICIDADE ENGANOSA. INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

TÉCNICA. IMPORTÂNCIA COBRADA PELO SERVIÇO COMERCIALIZADO 

NÃO CONDIZ COM O EFETIVAMENTE OFERTADO E PRESTADO. 

AUSÊNCIA DE COBERTURA 3G INCONTESTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. 1. Relata a 

autora que contratou serviço de internet 3G - "3G MAIS 600KBPS 

ILIMITADO" - da ré, que veio a apresentar lentidão na velocidade de 

navegação com frequência. Posteriormente, descobriu que no seu 

município não havia disponibilidade de tecnologia 3G, tendo utilizado desde 

o início o modelo 2G, motivo pelo qual realizou o cancelamento do contrato. 

Requereu a juntada de todos os pagamentos feitos por internet e taxas 

efetuados pela autora, bem como a repetição do indébito em dobro pelas 

faturas que pagou valor maior de R$29,90 e a título de danos morais. A 

demanda foi julgada procedente para condenar a ré à devolução em dobro 

dos valores pagos maiores de R$29,90, totalizando R$2.304,84, bem como 

ao pagamento de R$2.500,00 a título de danos extrapatrimoniais. Recorreu 

a parte ré visando à reforma da total da sentença, bem como ao 

acolhimento da preliminar de incompetência do JEC. 2. Preliminarmente, há 

de se ressaltar que o Juizado Especial é competente para o enfrentamento 

da matéria, porquanto a mesma não se mostra complexa. Desnecessária, 

face aos elementos informadores do processo, a realização de perícia 

técnica. Assim, a preliminar suscitada não merece acolhimento. 3. A 

atitude da ré de comercializar internet 2G como se fosse 3G é caso de 

publicidade enganosa, visto que é impensável cogitar que a empresa, 

quando a autora informou o município onde reside no momento da 

contratação, desconhecia o fato de que a tecnologia existente tornava 

inviável o fornecimento de qualquer serviço 3G naquela localidade. 4. 

Inconteste a inexistência de sinal 3G alegada pela parte autora, 

considerando o documento acostado à fl. 82 e a omissão da ré em se 

manifestar no sentido de refutar os argumentos autorais acerca da 

ausência de cobertura na localidade da referida tecnologia. 5. Consoante 

o art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado indevidamente 

terá direito à devolução dobrada dos valores, o que se aplica ao caso 

concreto, pois a autora contratou serviço de internet 3G, pagando por 

quantia atinente a essa tecnologia, e posteriormente descobriu que se 

tratava de 2G, inferior, pois, à adquirida no ato da contratação, cuja 

mensalidade certamente seria menos onerosa a ela. Por conseguinte, a 

repetição do indébito em dobro é devida. 6. A fundamentação utilizada 

para a repetição dobrada quanto a serem restituídos os valores maiores 

de R$29,90 não foi rebatida pela ré, sendo, portanto, inconteste. Dessa 

forma, deve ser utilizada como base para a estipulação da importância 

devida. 7. Dessa forma, a situação ultrapassa as bar reiras do mero 

incômodo, dissabor ou contratempos e é passível de indenização pelos 

danos morais. 8. O quantum indenizatório de R$2.500,00, fixado na 

sentença, vai ao encontro dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como a extensão do dano e a condição econômica 

da vítima e do infrator, devendo ser mantido. SENTENÇA MANTIDA PELOS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005016720, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 
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Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 27/08/2014)” Passo, na 

oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria 

firmou-se no sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, 

cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo 

para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte 

do ofensor. É certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral 

puro não pode ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, 

nem tampouco irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas 

físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, fiando-se na 

impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela 

antecipada alhures deferida, para condenar a parte requerida ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal 

devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, 

certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas 

partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 14 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010252-85.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COCA COLA INDUSTRIAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA CERSOSIMO NUNES OAB - BA0038540A (ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 11 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-33.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA RIBEIRO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 11 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-10.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da audiência conciliatória 

designada para a data de 21 de Março de 2018 às 16:30 horas, devendo 

o(a) advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da 

mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010350-41.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CAIRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS DO VALE LOPES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES OAB - SP0354268A (ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 11 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010603-63.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA IZABEL SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0001459S (ADVOGADO)

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES OAB - PR0012855A (ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 
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caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 11 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-45.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ODIELCO ANTONIO TISO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010104-45.2013.8.11.0011 Embargado: ODIELCO ANTONIO 

TISO Embargante: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Diante da oposição 

de embargos à execução na ID5165111, opino pela intimação da parte 

embargada para fins de se manifestar, no prazo de 15(quinze) dias. 

Rementa-se à Juíza Togada para homologação ou substituição deste. 

Mirassol D´Oeste, 14 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza 

Leiga Vistos. ACOLHO a minuta supra, devendo-se expedir o necessário 

a tanto. Após, À JUIZA LEIGA. ÀS PROVIDENCIAS. Mirassol D´Oeste, 27 

de dezembro de 2017. Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010616-23.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Sem 

delongas, verifica-se que a autora não acostou aos autos todos os 

documentos necessários para o prosseguimento do feito. Assim, 

considerando que o exequente mesmo intimado, quedou-se silente (id nº 

11009283), diante da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do 

feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e 

art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão 

por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o cancelamento da 

distribuição. Sem custas. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 11 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011016-47.2010.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES OAB - MT0004834A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011016-47.2010.8.11.0011 REQUERENTE: SOLANGE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO de ação pelo rito da Lei 9099/95, opostos por 

BANCO BRADESCO S.A., cuja sentença condenatória importou em 

R$5.000,00 (cinco mil reais), em sede de recurso, sendo corrigidos e 

atualizados nos termos da sentença. O Embargante alega excesso de 

execução. A exequente apresentou fundamentação em cumprimento de 

sentença no sentido de que o valor devido seria em R$ 9.852,64 (nove mil, 

oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), 

aduzindo que pelo depósito desta embargante ter sido em de R$9.172,28 

(nove mil, cento e setenta e dois reais e vinte e oito centavos) na data de 

05/11/2015, resultaria no montante faltante de R$ 680,36 (seiscentos e 

oitenta reais e trinta e seis centavos). Em sentido contrário, o embargante 

apresentou os presentes embargos demonstrando que o valor da 

condenação de R$5.000,00, devidamente corrigido e atualizado até a data 

de novembro de 2015 perfazia a importância de R$ 9.346,00 (nove mil 

trezentos quarenta e seis reais). Aduziu que reduzindo o valor já 

depositado em R$9.172,28 (nove mil cento setenta e dois reais, vinte e oito 

centavos), resultou em saldo devedor de R$173,72 (cento setenta e três 

reais, setenta e dois centavos) e atualizado até junho de 2016 (data de 

apresentação dos embargos) perfaz R$195,90 (cento noventa e cinco 

reais, noventa centavos), A exequente não apresentou manifestação, 

embora intimada. Diante disto e da apresentação de planilha de cálculo 

merece acolhimento. Frente ao exposto, apresento a minuta de sentença 

para fins de julgar procedente os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO 

reconhecendo-se o excesso de execução e declarando-se devido o valor 

de R$195,90 (cento noventa e cinco reais, noventa centavos), 

prosseguindo-se com o depósito e liberação do montante para a 

embargada, julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Remeto à apreciação da MM. 

Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 14 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos 

etc. Homologo o Projeto de Sentença apresentado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Em consequência, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO, com fundamento no artigo 487, I do Novo Código 

de Processo Civil, acatando a opinião do(a) Juiz(a) Leigo(a). Desta 

decisão deverão ser intimadas as partes, via patronos. Sem custas, nos 

termos do art.52, paragrafo único, Lei 9099/95. Condeno o vencido em 

honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (hum mil reais), segundo dispõe o 

art. 52, caput e IV, c/c 55, parágrafo único, Lei nº 9.099/95 Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D`Oeste/MT, 28 de dezembro de 2017. 

Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-14.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOAQUIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

8010022-14.2013.8.11.0011 REQUERENTE: PEDRO JOAQUIM DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face do 

despacho que declarou a intempestividade dos “embargos à execução” 

opostos por alegado excesso de execução, pela certidão de ID 

nº.6669085. A empresa embargante alega a presença de omissão ao 

analisar o prazo tempestivo dos “embargos á execução”. Nos termos da 

certidão nº.9428678, reconhece-se a tempestividade dos embargos à 

execução. Frente ao exposto, apresento a minuta de sentença para fins 

de acolher e conhecer dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com 

a declaração de tempestividade e prosseguimento aos “embargos à 

execução”, nos termos do que preceitua a Lei 9099/95. Remeto à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de decisão. Mirassol D´Oeste, 04 de dezembro de 2017. 

Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. ACOLHO a minuta supra, de modo 
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que reconheço a omissão apontada nos aclaratórios, CONHECENDO-O e 

DANDO PROVIMENTO. Assim, passo à análise dos embargos à execução 

constantes do ID nº 5162661 em que aventa o excesso à execução ante o 

cumprimento voluntário à sentença de mérito, requerendo sua extinção 

nos termos do art.924,II, CPC. Ante o teor do aventado pelo embargante e 

pelo embargado, AO CONTADOR JUDICIAL para realização dos cálculos. 

Empós, DIGAM as partes em 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado 

como concordância. Por fim, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 28 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-92.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VICENCIA APARECIDA GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da audiência conciliatória 

designada para a data de 21 de Março de 2018 às 17:00 horas, devendo 

o(a) advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da 

mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010431-82.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVA AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT0011473S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010431-82.2016.8.11.0011 REQUERENTE: MARIA LUCIA DA 

SILVA AZEVEDO REQUERIDO: MOVEIS ROMERA LTDA Vistos, etc. Sem 

relatório, nos termos do art.38, Lei nº 9.099/95. Cuida-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO de ação pelo rito da Lei 9099/95, opostos por MÓVEIS 

ROMERA LTDA, cuja sentença condenatória importou em R$860,92 

(oitocentos e sessenta reais e noventa e dois centavos) pelos danos 

materiais e à título de danos morais, R$3.000,00 (três mil reais). O 

embargante alega pelo cancelamento do Enunciado 105 do Fonaje para 

não declarar a incidência da multa de 10% pelo descumprimento da 

sentença anteriormente à intimação para pagamento. No entanto, ainda 

que esteja cancelado o Enunciado citado em sentença, indiferente seu 

reconhecimento, tendo em vista que a própria decisão mencionou que o 

cumprimento da sentença far-se-á nos termos do artigo 523 do Novo CPC 

que determina o requerimento do exequente para fins de adimplemento da 

sentença, com intimação do executado para pagar espontaneamente 

(caput). Seguindo o mencionado diploma, no parágrafo primeiro, implicará 

a multa de 10% no caso de não ocorrer o pagamento voluntário. Portanto, 

o enunciado é irrelevante, sendo que a fase de cumprimento de sentença 

seguirá o rito processualmente previsto. CONCLUSÃO Frente ao exposto, 

apresento a minuta de sentença para fins de julgar improcedente os 

presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, julgando extinto o presente feito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 04 de dezembro de 2017. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo o Projeto de Sentença 

apresentado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, eis 

que não há no julgado aclarado ponto omisso, contraditório, obscuro ou 

que enseje dúvida, sendo a tese do embargante insurgência quanto ao 

mérito, o que é incabível pela via utilizada. Em consequência, JULGO 

IMPROCEDENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS, com 

fulcro no artigo 1.022, I, do Novo Código de Processo Civil, acatando a 

opinião da Juíza Leiga. Desta decisão deverão ser intimadas as partes, via 

patronos. Nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 

28 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-32.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OZILMO SOBRINHO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJALMA JOSE ALVES NETO OAB - MT0019141A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA (REQUERIDO)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

F M C CENTER CAR LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS OAB - MT0019280A 

(ADVOGADO)

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010057-32.2017.8.11.0011 REQUERENTE: OZILMO SOBRINHO 

DE AGUIAR REQUERIDO: F M C CENTER CAR LTDA, ARIEL AUTOMÓVEIS 

VARZEA GRANDE LTDA, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS pelo rito da Lei 

9.099/95, em que o requerente - OZILMO SOBRINHO DE AGUIAR – move 

em desfavor de F M C CENTER CAR LTDA., ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA 

GRANDE LTDA. e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA., sob o fundamento de que em 06.08.2013 adquiriu 

um veículo zero km da marca Volkswagen, modelo Gol 1.0 G4 Flex, cor 

prata, ano 2013, diretamente de sua revenda autorizada Cometa Center 

Car, sendo que em março de 2016 o veículo apresentou defeito no motor e 

direcionou-se até a ré Ariel Automóveis para reparos. Arguiu que foi 

informado que não possuía mais garantia do veículo diante de não ter 

realizado as revisões em rede credenciada e, o orçamento totalizou em 

R$12.000,00 (doze mil reais). Relatou, por este valor, optou por realizar os 

reparos em outro estabelecimento, pelo valor de R$5.419,00 (cinco mil e 

quatrocentos e dezenove reais). Pleiteia indenização pelos danos 

materiais dos gastos que obteve, bem como danos morais. Citada a 

requerida F M C CENTER CAR LTDA., apresentou contestação sendo em 

preliminar alegado: inépcia da inicial por desconexão entre o pedido e a 

causa de pedir, incompetência do Juizado pela complexidade, ilegitimidade 

passiva por ser a conduta de negar os reparos em garantia pelas demais 

rés e decadência da garantia legal, posto que somente responde por esta; 

no mérito aduziu pela ausência da revisão em rede autorizada, sendo pela 

inexistência de dano moral e material. Citada a ré VOLKSWAGEN DO 

BRASIL, apresentou contestação sendo que, em sede preliminar, pugnou 

pela incompetência do Juizado diante da complexidade da causa; no mérito 

indicou pela perda da garantia diante das manutenções do veículo terem 

sido realizadas em rede não autorizada pela fabricante, conforme previsto 

em Manual do Proprietário, implicando na ausência de danos. A ré ARIEL 

AUTOMÓVEIS, apresentou sua defesa pleiteando em sede de preliminar 

pela incompetência do Juizado diante do fato de estar em recuperação 

judicial; bem como pela complexidade da causa. No mérito também 

ponderou pela perda da garantia por reparo em rede não autorizada. 

Audiência de conciliação infrutífera. É o breve o relatório, em que pese 

previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. A controvérsia refere-se 

exclusivamente à negativa de reparo em veículo pela garantia, por perda 

do consumidor, sendo certo que não demanda dilações probatórias ou 

maiores elucubrações, merecendo ter o julgamento antecipado da lide nos 

termos do artigo 355 do NCPC. No mérito, o pedido inicial merece ser 

julgado improcedente. Ab initio, opino pelo indeferimento dos benefícios da 

Justiça Gratuita, tendo em vista a ausência de comprovação quanto à 

insuficiência econômico-financeira da requerente à luz da Lei 1060/50. 

PRELIMINARES DA RÉ F M C CENTER CAR LTDA., CONEXÃO ENTRE O 

PEDIDO E A CAUSA DE PEDIR A Ré F M C CENTER CAR LTDA., referiu pela 

desconexão entre o pedido e a causa de pedir. Contudo, improspera, 
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sendo certo que o autor fundamentou seu pedido nos fatos que 

supostamente lhe geraram danos econômicos e morais, embasados na 

recusa em reparar seu automóvel sem custos para ele por parte das rés. 

Visível estão os fatos e fundamentos jurídicos que resultam no alegado 

dano. Portanto, afastada a preliminar. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

Embora confundindo-se com o mérito do caso em tela, pondera-se que há 

legitimidade passiva da ré F M C CENTER CAR LTDA.,, eis que está na 

cadeia de fornecedores reconhecida pelo CDC, no seu artigo 3º. Ademais, 

trata-se de responsabilidade solidária à luz do artigo 18 do CDC entre os 

fornecedores, pelo que a ré responde pela demanda em questão. 

Afasta-se a presente preliminar. DECADÊNCIA DA GARANTIAL LEGAL No 

que se refere ao lapso temporal sobre a garantia legal, prevista no CDC 

em noventa dias, da mesma forma, não merece ser acolhida. Saliento que 

a responsabilidade das rés é solidária e, por consequência, deve 

responder pelos atos das demais. PRELIMINAR COMUM DAS RÉS 

AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA Claramente desnecessária a 

produção de prova pericial, principalmente pelo fato de que os 

documentos acostados aos autos já são suficientes para a conclusão da 

presente demanda. Certamente a eventual prova pericial mencionada 

pelas rés já perdeu totalmente sua eficácia em vista do conserto do 

veículo já ter sido realizado. Sendo assim, afasta-se a preliminar. 

PRELIMINAR DA RÉ ARIEL AUTOMÓVEIS Inexistente fundamento para se 

afastar a legitimidade da ré ARIEL AUTOMÓVEIS, eis que a Lei 9099/95 

não admite como parte a pessoa jurídica que estiver em falência. Sendo 

assim, a ré em recuperação judicial é parte legítima para responder aos 

termos desta demanda (Enunciado 51 do FONAJE). MÉRITO DANO 

MATERIAL Em que pese as alegações e documentações apresentadas 

pelo autor, não há como se conceder a garantia contratualmente estendida 

pela ré Volkswagen diante do não atendimento aos requisitos por parte do 

autor. Sabidamente que, a garantia ofertada pela fabricante quando da 

aquisição de veículo novo, em regra, está condicionada para que todas as 

manutenções sejam realizadas perante algum estabelecimento autorizado 

por esta. Neste compasso, o autor deixou de atender à esta exigência e, 

confessadamente efetuou as manutenções de seu veículo em oficina não 

autorizada pela ré. Desta forma, houve a perda da garantia quando da 

apresentação de defeito no motor. Diante da previsão no Manual do 

proprietário, juntamente com a própria confissão do autor, não há que se 

falar em nulidade de cláusulas, tampouco em conduta por parte das rés a 

causar dano ao autor. Consigne-se: “TJDF – Apelação Cível APC 

20140710090642 Data de publicação: 21/10/2015 EMENTA: DIREITO CIVIL. 

VEÍCULO. DEFEITO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM REDE NÃO 

AUTORIZADA. PERDA DA GARANTIA. PREVISÃO NO MANUAL. 

VALIDADE I.A realização de manutenção preventiva de veículo em rede 

não autorizada implica na perda da garantia oferecida pelo fabricante 

quando expressamente prevista no manual de manutenção e garantia 

entregue ao consumidor. II. Não há se falar em responsabilidade dos 

fornecedores pela reparação de defeito constatado em veículo após a 

perda da garantia. III. Negou-se provimento ao recurso.” Sendo assim, 

improcede o pleito do autor. DANO MORAL No que tange aos danos 

morais, inexistentes a ensejar indenização. Não há que se falar em abalos 

morais incidentes ao autor. Por via de consequência à perda da garantia 

por culpa exclusiva do autor, os danos morais estão igualmente 

afastados. Inexistente conduta por parte das rés que ensejaram em 

qualquer prejuízo ao autor. Ou seja, sua própria escolha em efetuar suas 

manutenções do veículo perante rede não autorizada pelas rés, afastam a 

culpa ou dolo por estas quando da recusa em proceder ao reparo do 

defeito em sede de garantia. Tampouco merece ser considerado mero 

aborrecimento, posto que a obrigação por parte das rés foi devidamente 

cumprida. Em finalização, não há que se considerar qualquer sofrimento 

caracterizador de indenização por dano moral. CONCLUSÃO Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, para considerar que ausentes os 

pressupostos normativos do dever de indenizar, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da presente demanda. Opino pela ausência de 

condenação do requerente em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Remeto à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 11 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, 

facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 28 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010398-97.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE GONCALVES ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CORSINO GONÇALVES NONATO OAB - MT0006866A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010398-97.2013.8.11.0011 EMBARGADA: JACQUELINE 

GONCALVES ROSA EMBARGANTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO 

de ação pelo rito da Lei 9099/95, opostos por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, cuja sentença condenatória importou em 

R$8.000,00(oito mil reais) a título de danos morais e ressarcimento material 

em R$1.120,00 (hum mil, cento e vinte reais). O embargante alega que o 

valor penhorado e que consta em execução está excessivo diante do 

cálculo equivocado em referência à atualização dos honorários 

advocatícios pela exequente em R$3.504,33 (três mil quinhentos e quatro 

reais e trinta e três centavos), totalizando a execução em R$ 16.939,00 

(dezesseis mil novecentos e trinta e nove reais). A embargada apresentou 

sua manifestação intempestivamente. Em que pese o fato informado, não 

há que se considerar o cálculo em excesso por inclusão de honorários, 

tendo em vista que em nenhuma planilha de cálculo houve soma com este 

valor. Observa-se que todas as planilhas anexadas somam 

exclusivamente os valores de condenação, corrigindo-se pelos índices 

monetário e de juros nos termos da sentença. Desta forma, não há que se 

considerar o valor a menor de R$13.434,67 (treze mil quatrocentos e trinta 

e quatro reais e sessenta e sete centavos). CONCLUSÃO Frente ao 

exposto, apresento a minuta de sentença para fins de julgar improcedente 

os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, julgando extinto o presente feito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 13 de dezembro de 2017. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. ACOLHO em parte a minuta supra, de 

modo que reconheço a omissão apontada nos aclaratórios, 

CONHECENDO-O e NEGANDO PROVIMENTO. Assim, DETERMINO o 

seguimento da execução, devendo-se cumprir, no que couber, a decisão 

constante na ID nº 10090680. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 28 de dezembro de 2017. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010400-33.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA KARLA NONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

CARLA DA PRATO CAMPOS OAB - SP0156844A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010400-33.2014.8.11.0011 IMPUGNADA: MILENA KARLA 

NONATO IMPUGNANTE: BANCO BMG Vistos, etc. Cuida-se de 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de ação pelo rito da Lei 
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9099/95, opostos por BANCO BMG, sob o fundamento de excesso em 

condenação de honorários advocatícios. Inicialmente cumpre esclarecer 

que nos termos da “Certidão de decurso de prazo” na ID 9846420, o prazo 

para apresentação de impugnação transcorreu in albis, sem que as partes 

se manifestassem. No entanto, após esta constatação, o impugnante 

apresentou sua manifestação na ID 9951671 em momento posterior ao 

prazo de 15 dias. Sendo assim, pela aplicação do artigo 525, caput, do 

NCPC não há que ser conhecida a presente impugnação. CONCLUSÃO 

Frente ao exposto, apresento a minuta de sentença para fins de rejeitar 

esta IMPUGNAÇÃO, nos moldes do artigo 918, inciso I do NCPC. Remeto à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 14 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos. ACOLHO em parte a minuta supra, de modo que 

REJEITO a impugnação à execução, DETERMINANDO o prosseguimento da 

execução, nos termos do pedido de cumprimento, devendo-se cumprir a 

decisão constante do ID nº 5573547. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 28 de dezembro de 

2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-78.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERI DO NASCIMENTO SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

8010160-78.2013.8.11.0011 REQUERENTE: VALDERI DO NASCIMENTO SA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Cuida-se de EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXCUTIVIDADE oposta BANCO DO BRASIL S.A., de ação em fase 

de execução de astreinte, pelo rito da Lei 9099/95, proposta por VALDERI 

DO NASCIMENTO, sob o fundamento de a execução da multa diária 

prevista em decisão de liminar para exclusão do nome o exequente junto 

aos órgãos de proteção ao crédito não deve ser aplicada diante da 

ausência de intimação e devido ao cumprimento espontâneo da sentença. 

Aduziu pela má-fé do exequente e enriquecimento ilícito em vista do valor 

majorado da multa diária; bem como pela ausência de prazo para 

cumprimento da liminar. Arguiu pela exceção de pré-executividade por 

conta da inexistência de liquidez ao título executivo (sentença). A 

exequente apresentou manifestação no sentido de que a exceção de 

pré-executividade não merece ser conhecimento por referir-se à questão 

que depende da produção de provas. Também aduziu pelas diversas 

oportunidades do banco réu cumprir a liminar concedida, mas quedou-se 

inerte, sendo que o cumprimento somente fora realizado mediante 

expedição de ofício ao SCPC/SERASA. A presente demanda não 

apresenta necessidade de maiores delongas. FUNDAMENTOS Inicialmente, 

mister acolher a exceção de pré-executividade apresentada devido 

possuir discussões que poderiam ser acolhidas de ofício, provas já 

presentes nos autos e desnecessidade de instrução probatória. Constas 

dos autos toda a documentação pertinente aos cálculos que se discute 

como inaplicáveis pela multa de descumprimento de liminar. ASTREINTES 

Concernente à multa aplicada pelo descumprimento de medida liminar 

concedida para exclusão de nome do exequente junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, tem-se que deve ser aplicada e devidamente 

corrigida. A multa inibitória foi orientada a fim de forçar ao banco 

réu/executado, ao cumprimento imediato da liminar e impedir que o dano 

causado pela indevida negativação se perpetuasse por muitos meses à 

frente. O executado, na tentativa de eximir-se quanto ao adimplemento da 

multa, alega que não houve concessão de prazo para o cumprimento da 

liminar. Porém, equivoca-se. Claramente constou que no referido 

despacho de 30/05/2013: “...concedendo o prazo de 10 (dez) dias para 

sua materialização,...”. Ou seja, o banco executado possuía este prazo 

para excluir o nome do exequente. Frontalmente reconhecido no processo 

que o executado não o fêz, ainda que com o prazo estipulado, e após 

manifestar-se durante vários atos processuais, não cumpriu a 

determinação, sendo que o exequente, somente após 2 meses da decisão 

liminar, pleiteou a expedição de ofício para a mencionada exclusão. Em 

seguida ao requerido, o banco executado apresentou contestação, 

novamente oportunizou-se a manifestar-se quanto ao cumprimento liminar, 

também inerte. Após, houve a concessão da expedição de ofícios e, desta 

maneira, excluiu-se o nome do exequente. “TJ-SP- Apelação APL 

00458726120128260602 SP 0045872-61.2012.8.26.0602 (TJ-SP) Data da 

publicação: 08/10/2015 Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição indevida 

nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de 

procedência. Pretensão do réu de reforma. DESCABIMENTO: o réu deixou 

de demonstrar a legitimidade da inscrição. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 

Majoração do montante fixado. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Caráter 

dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida, quanto 

compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar os 

aborrecimentos sofridos. Cabível a majoração, mas não no patamar 

pleiteado pelos autores. MULTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão de 

fixação de multa pelo descumprimento da liminar concedida na r. sentença. 

CABIMENTO: A fixação de multa pelo descumprimento é plenamente 

cabível. Visa o cumprimento da ordem judicial e busca dar efetividade ao 

comando. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DO RÉU 

DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO DOS AUTORES.”. Logo, verifico 

que houve estrita legalidade e diversas oportunidades quanto à execução 

da conduta determinada, sendo certo que o cumprimento espontâneo do 

banco exequente à sentença condenatória em nada se relaciona ao 

cumprimento da liminar. Medida esta não cumprida nem espontânea, 

tampouco obrigatoriamente. Em suma, merece ser aplicada a multa, 

considerando-se seu cabimento e parcimônia financeira. Por via de 

consequência à legalidade e necessidade de aplicação da multa diária em 

R$500,00 (quinhentos reais), não há que se falar em enriquecimento ilícito 

ou má-fé do exequente. Isto por conta de que visa exclusivamente o 

cumprimento de uma decisão judicial pautada de regularidade. DA 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE No que tange ao cabimento da 

exceção de pré-executividade, conforme já explanado, merece 

prosseguimento. Entretanto, não acolho ao fundamento de que o título 

executivo não se reveste dos requisitos necessário à execução, posto 

que presentes a liquidez, certeza e exigibilidade que o exige. Refere-se à 

uma multa inibitória, determinada em R$500,00 ao dia a contar do termo 

final de prazo para cumprimento, advinda de um ato omisso por parte do 

banco executado. Afasta-se a presente exceção. CONCLUSÃO Frente ao 

exposto, apresento a minuta de sentença para fins de rejeitar a presente 

exceção de pré-executividade, visando permanecer in totum a decisão 

quanto ao cumprimento da sentença de multa diária, prosseguindo-se com 

a execução nos termos do artigo 545 e seguintes do NCPC, e 

efetivando-se a penhora on line do valor planilhado pelo exequente na 

ID5167331, julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Remeto à apreciação da MM. 

Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 18 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

ACOLHO a minuta supra, de modo que REJEITO a objeção de 

pre-executividade, devendo-se a execução prosseguir, nos termos do 

pedido inicial de cumprimento. Assim, CUMPRA-SE a decisão exarada no 

ID nº 5167306. Por fim, CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 28 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-77.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PABILO JONATHAN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da audiência conciliatória 

designada para a data de 21 de Março de 2018 às 17:30 horas, devendo 

o(a) advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da 

mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-47.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da audiência conciliatória 

designada para a data de 27 de Março de 2018 às 13:00 horas, devendo 

o(a) advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da 

mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da audiência conciliatória 

designada para a data de 27 de Março de 2018 às 13:30 horas, devendo 

o(a) advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da 

mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-17.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da audiência conciliatória 

designada para a data de 03 de Abril de 2018 às 13:00 horas, devendo 

o(a) advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da 

mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010592-92.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA CHIODI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando o pleito de id. nº 11268539, EXPEÇA-SE mandado de 

intimação, penhora e avaliação, calculando-se previamente o valor devido, 

para que a parte executada quite a dívida em 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%, a ser acrescida em benefício da parte exequente, se 

não acontecer o adimplemento do título no referido prazo, nos termos dos 

arts. 52 e 53 da Lei dos Juizados Especiais, e 523, §1ºe §2º do NCPC. Não 

sendo quitado o título, penhorem-se bens, avaliando-os no ato o próprio 

oficial de justiça e indagando à parte executada se aceita dá-los em 

pagamento como forma de quitação total ou parcial do título, 

especificando-se as condições. Em caso positivo e se aceitá-los a parte 

exequente, deverá esta proceder à reposição de eventual diferença a 

maior entre o crédito o valor da avaliação, com a posterior conclusão dos 

autos para extinção da execução. Se inferior o valor do bem entregue com 

a dação, o feito prosseguirá pelo crédito remanescente. Sobre a penhora 

e avaliação deverão as partes ser intimadas a se pronunciarem. Para 

tanto, conveniente que a parte credora indique bens a serem constritados. 

Se não forem encontrados a parte devedora ou bens penhoráveis desta, 

a execução será extinta, restituindo-se os documentos à parte exequente. 

Cientifique-se a parte executada que poderá ofertar embargos versando 

este sobre as matérias veiculadas no art. 52, inciso IX, da Lei n.° 

9.099/1995. Se o valor do débito for superior a 20 (vinte) salários mínimos, 

os embargos deverão ser por escrito e por meio de advogado. Se inferior 

a esse limite poderá ser verbalmente a interposição deles. De tudo 

cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-95.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA DE MATTOS PRADO OAB - MT0008961A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

8010122-95.2015.8.11.0011 REQUERENTE: EDSON FERNANDO DA SILVA 

REQUERIDO: NOVO MUNDO AMAZONIA MÓVEIS E UTILIDADES LTDA. 

Vistos, etc. Cuida-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXCUTIVIDADE oposta NOVO 

MUNDO AMAZONIA MÓVEIS E UTILIDADES LTDA., de ação em fase de 

execução de astreinte, pelo rito da Lei 9099/95, proposta por EDSON 

FERNANDO DA SILVA, pretendendo a inexecução da multa por 

descumprimento de tutela antecipada com o fundamento de que houve a 

troca do produto e o autor declarou admitir o arquivamento do feito. 

Arguiu, também, que a execução é nula diante da ausência de memória de 

cálculo. O exequente foi intimado para apresentar sua manifestação, 

porém quedou-se inerte. A presente demanda não apresenta necessidade 

de maiores delongas. FUNDAMENTOS Inicialmente, mister acolher a 

exceção de pré-executividade apresentada devido possuir discussões 

que poderiam ser acolhidas de ofício, provas já presentes nos autos e 

desnecessidade de instrução probatória. Constas dos autos toda a 

documentação pertinente aos cálculos que se discute como inaplicáveis 

pela multa de descumprimento de liminar. ASTREINTE Concernente à multa 

aplicada pelo descumprimento de tutela antecipada pra substituição do 

produto com defeito, tem-se que deve ser aplicada e devidamente 

corrigida. A multa inibitória foi orientada a fim de que o réu efetivamente 

substituísse o produto em questão e impedir que o dano causado ao autor 

se perpetuasse por muitos meses à frente. O executado, na tentativa de 

eximir-se quanto ao adimplemento da multa, alega que cumpriu a tutela 

antecipatória e o exequente declarou não ter mais interesse no andamento 

da ação. Porém, equivoca-se. Conforme se depreende dos despachos e 

demais andamentos processuais, a concessão da tutela de urgência foi 

deferida e o réu intimado da decisão em junho de 2015, com determinação 

de multa diária em R$100,00 (cem reais) para fins de descumprimento. No 

entanto, o réu não cumpriu o estipulado e o processo prosseguiu até 

sentença final, com confirmação da tutela antecipada e majoração da 

multa inibitória para R$500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso no 

cumprimento. Frontalmente reconhecido no processo que o executado 

descumpriu a urgência concedida e somente respeitou a decisão quando 

prolatada em termos finais. Em que pese a alegada declaração, não há 

como ser reconhecida para fins de arquivamento, eis que o exequente 

estava desacompanhado de advogado e somente referiu-se à troca do 

produto, em nada relacionando-se à multa em comento. Aplica-se a multa 

inibitória e, neste sentido, consigne-se julgado: “TJ-SP- Apelação APL 

00458726120128260602 SP 0045872-61.2012.8.26.0602 (TJ-SP) Data da 

publicação: 08/10/2015 Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição indevida 

nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de 

procedência. Pretensão do réu de reforma. DESCABIMENTO: o réu deixou 

de demonstrar a legitimidade da inscrição. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 

Majoração do montante fixado. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Caráter 
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dúplice, tanto punitivo do agente para que não reincida, quanto 

compensatório, em relação à vítima, buscando minimizar os 

aborrecimentos sofridos. Cabível a majoração, mas não no patamar 

pleiteado pelos autores. MULTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão de 

fixação de multa pelo descumprimento da liminar concedida na r. sentença. 

CABIMENTO: A fixação de multa pelo descumprimento é plenamente 

cabível. Visa o cumprimento da ordem judicial e busca dar efetividade ao 

comando. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DO RÉU 

DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO DOS AUTORES.”. Logo, verifico 

que houve estrita legalidade e diversas oportunidades quanto à execução 

da conduta determinada, sendo certo que cumprimento posterior com 

declaração do exequente em nada concerne ao cumprimento da liminar. 

Medida esta não cumprida espontaneamente. Em suma, merece ser 

aplicada a multa, considerando-se seu cabimento e parcimônia financeira. 

Por via de consequência à legalidade e necessidade de aplicação da multa 

diária em R$500,00 (quinhentos reais), visa exclusivamente punir pelo 

descumprimento de uma decisão judicial pautada de regularidade, 

afastando-se a presente exceção de pré-executividade. CONCLUSÃO 

Inicialmente, merece ser desbloqueado o valor penhorado na conta da 

empresa MÓVEIS ROMERA LTDA., CNPJ 13.530.973/0097-26, por meio do 

sistema BACENJUD, na quantia de R$48.772,90 (quarenta e oito mil, 

setecentos setenta e dois reais e noventa centavos), tendo em vista 

petição de ID8297133, prosseguindo com a penhora em conta corrente do 

réu NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA., inscrito no 

CNPJ nº. 13.530.973/0097-26, pelo mesmo valor. Frente ao exposto, 

apresento a minuta de sentença para fins de rejeitar a presente exceção 

de pré-executividade, visando permanecer in totum a decisão quanto ao 

cumprimento da sentença de multa diária, prosseguindo-se com a 

execução nos termos do artigo 545 e seguintes do NCPC, e efetivando-se 

a penhora on line do valor já planilhado pelo exequente, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 19 de dezembro 

de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. ACOLHO a minuta supra, 

de modo que REJEITO a objeção de pre-executividade, DETERMINO o 

seguimento da execução, nos termos do pugnado pelo exequente, 

DEVENDO-SE cumprir a decisão exarada na ID nº8176450 CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 28 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010249-04.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

MC' SHIR MAQUINAS E ELETRO ELETRONICOS LTDA. - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA ZANUTTO OAB - 

MT0010131A-O (ADVOGADO)

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

8010249-04.2013.8.11.0011 EXEQUENTE: IVAIR FERREIRA EXECUTADO: 

MC' SHIR MAQUINAS E ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. - EPP, VISA DO 

BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos, etc. Cuida-se de EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXCUTIVIDADE oposta VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA., 

de ação em fase de execução de sentença condenatória, pelo rito da Lei 

9099/95, proposta por IVAIR FERREIRA, pretendendo a extinção da 

execução sob o fundamento de que não houve a efetiva citação da 

executada durante o prosseguimento do feito, posto que a 

correspondência foi direcionada ao endereço antigo da empresa, bem 

como a pessoa que assinou o AR é desconhecida da executada. O 

exequente apresentou sua manifestação à presente exceção. A presente 

demanda não apresenta necessidade de maiores delongas. 

FUNDAMENTOS Inicialmente, mister acolher a exceção de 

pré-executividade apresentada devido possuir discussões que poderiam 

ser acolhidas de ofício, provas já presentes nos autos e desnecessidade 

de instrução probatória. No que concerne à citação realizada quando do 

procedimento da ação em tela, foi realizada no endereço Avenida 

Brigadeiro Faria Lima, 3729, Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo/SP, 

devidamente recepcionada em 2013. A audiência de conciliação 

realizou-se em 27/11/2013, sendo ausente a presente excipiente e, por 

consequência, aplicada a revelia. No entanto, apresentou esta exceção 

visando tornar inválida a citação no sentido de que houve alteração do 

endereço da empresa excipiente e não houve citação no correto local. 

Contudo, conforme se depreende dos contratos juntados aos autos pela 

própria executada, ora excipiente, a alteração do endereço ocorreu em 

contrato com data de 22/06/2015. Claro está que a data deste aditivo foi 

posterior à citação e realização de audiência. Sendo assim, em que pese a 

efetiva modificação substancial à citação, em nada pode relevar ao 

reconhecimento de invalidade do ato. Desta forma, merece ser 

prosseguida a execução em seu inteiro teor e nos termos do NCPC, 

artigos 523 e seguintes. CONCLUSÃO Frente ao exposto, apresento a 

minuta de sentença para fins de rejeitar a presente exceção de 

pré-executividade, visando permanecer in totum a decisão quanto ao 

prosseguimento de execução quanto à condenação da excipiente 

presente, julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Remeto à apreciação da MM. Juíza 

Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 20 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

ACOLHO a minuta supra, de modo que REJEITO a objeção de 

pre-executividade, DETERMINANDO o seguimento da execução, nos 

termos do pugnado pelo exequente, DEVENDO-SE cumprir a decisão 

exarada na ID nº 5170244. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 28 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-97.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EMILSON GASTALDI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

BARBARA BARROS BOTEGA OAB - MG0114857A (ADVOGADO)

SANDRO BATTAGLIA OAB - MT0022852S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

8010053-97.2014.8.11.0011 REQUERENTE: EMILSON GASTALDI DOS 

SANTOS REQUERIDO: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA Vistos, etc. Cuida-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXCUTIVIDADE oposta 

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., de ação em fase 

de execução de sentença condenatória, pelo rito da Lei 9099/95, proposta 

por EMILSON GASTALDI DOS SANTOS, pretendendo a extinção da 

execução sob o fundamento de que não houve a efetiva intimação da 

executada durante o prosseguimento do feito, posto que os patronos não 

possuíam habilitação no sistema Projudi e não constou o nome da 

habilitada patrona Barbara Barros Bortega. O exequente apresentou sua 

manifestação à presente exceção. A referida demanda não apresenta 

necessidade de maiores delongas. FUNDAMENTOS Inicialmente, mister 

acolher a exceção de pré-executividade apresentada devido possuir 

discussões que poderiam ser acolhidas de ofício, provas já presentes nos 

autos e desnecessidade de instrução probatória. No que concerne à 

intimação quanto ao prosseguimento da execução em vista de não ter sido 

realizada, eis que menciona que todas as ações são feitas intimações em 

nome da patrona Barbara merece ser analisada pormenorizadamente. 

Conforme consta ao final da contestação, foi requerida que as intimações 

fossem todas realizadas em nome dos patronos Elber Ribeiro Coutinho e 

Elizete Aparecida O. Scatigna, pleiteando inclusive nulidade pelo não 

cumprimento. Ademais, houve a prolação de sentença condenatória e, 

consequentemente, determinou-se a intimação dos patronos do réu. 

Contudo, embora solicitada a intimação em nome deste patronos, não 

estavam habilitados no sistema Projudi. Portanto, diante de uma conduta 

omissiva dos próprios patronos do réu, deveriam acompanhar o 

procedimento ou efetuar a devida habilitação. No entanto, não o fizeram e 
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sequer acompanharam os autos. Ainda assim e em respeito ao artigo 803 

do NCPC e visando a regularidade e eficiência processual, deve ser 

anulada a presente execução, diante da ausência de intimação ao 

executado. Desta forma, merece ser anulada a presente execução, 

retornando os autos ao status quo em seguida à sentença condenatória. 

CONCLUSÃO Frente ao exposto, apresento a minuta de sentença para 

fins de acolher e conhecer da presente exceção de pré-executividade, 

visando retornar os autos e restabelecer-se a intimação do executado na 

pessoa da patrona Barbara, julgando extinto o presente feito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Remeto à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 20 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos. ACOLHO a minuta supra, de modo que ACOLHO a 

objeção de pre-executividade, DETERMINANDO o seguimento da 

execução, com nova intimação da executada para os devidos fins, nos 

termos da decisão de ID nº 5180062. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 28 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-83.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO GUIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

Vistos. Perfilhando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço válido do autor, posto que o acostado aos 

autos não consta mês ou ano a que se refere, devendo juntar documento 

com validade mínimo de 03 (três) meses. Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) 

causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 29 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020004-81.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO)

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando o teor da petição de id nº 11099145, DETERMINO a 

intimação da exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 29 de dezembro 2017. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-71.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL MONTEIRO LANDIVAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOFAIXA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO OAB - MT0010254S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

RUDSON ALAN HOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE NATALINO MAZZARINI XAVIER (TERCEIRO INTERESSADO)

EDVALDO LEONEL CAETANO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOS CARLOS BEZERRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

ABADIA MARIA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. Na toada da manifestação de id nº 10943334, DETERMINO a 

intimação da requerida nos termos do decidido em id nº 10798381. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 29 

de dezembro 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010026-46.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AVANIR ROCHA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010644-88.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA OLIVEIRA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando o teor da certidão de id nº 11214287, DETERMINO a 

intimação da exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 29 de dezembro 2017. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-21.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RENE ROMAO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT0008122A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando que a executada aportou aos autos comprovantes 

de pagamento do débito exequendo, bem como cumprimento da obrigação 

posta, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral. Com 

o transcurso do prazo, certifique-se e voltem-me CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de dezembro 

de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010633-59.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NERES CRISTINA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando o teor da certidão de id nº 11214581, DETERMINO a 

intimação da exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 29 de dezembro 2017. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011209-28.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANI MAZIERO ORLANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO OAB - MT0010838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LIMITADA (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o teor da certidão de id nº 11215724, DETERMINO a 

intimação da exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 29 de dezembro 2017. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-25.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO ROBERTO FERREIRA BRAGA (REQUERENTE)

EDNA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA DE MATTOS PRADO OAB - MT0008961A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando o teor do Ofício Circular nº 34/2017-DAP, no qual 

informa a prorrogação da suspensão das ações e execuções 

perpetradas em face das sociedades empresariais que englobam o Grupo 

Oi, PRORROGO a suspensão outrora determinada por mais 180 (cento e 

oitenta) dias úteis, devendo ser contado a partir do primeiro dia 

subsequente ao término do prazo anterior, conforme expediente em 

anexo. Escoado o prazo supra, certifique-se e volvam-me conclusos. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 29 de dezembro 

de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010023-91.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMYR CESAR FRANCO OAB - MT0014091A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E F DE LIMA - ME (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando o teor da certidão acostada em id nº 11218425, 

SUSPENDO o presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 76, do CPC. Transcorrido o prazo da suspensão encimada, INTIME-SE 

a autora para regularizar sua representação, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 29 de dezembro de 

2017. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010430-97.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Ante 

a informação de id nº 11218704, nos termos do art. 19, §2º da Lei 

9.099/95, dou por intimada a parte autora, eis que não fora encontrada no 

endereço constante nos autos. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 29 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-24.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIMAR NICASSIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 29 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-53.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DE JESUS BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 29 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-68.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR GUIOMAR DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 
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irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 29 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-98.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO LONGATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 29 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-16.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 29 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010720-54.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO EDUARDO DOS ANJOS PAZIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLETE SENHORINHA ALVES DA CRUZ OAB - MT0004440A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando o teor da certidão de id nº 11264834, DETERMINO a 

intimação da exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 29 de dezembro 2017. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-69.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, na qual a 

parte autora sustenta que teve seu crédito negado em razão de seus 

dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito por débito 

junto ao banco requerido, que alega desconhecer. Postula pela declaração 

de inexistência do débito, bem como pela indenização por danos 

suportados. Citada a parte requerida, apresentara contestação onde 

postulou pelo reconhecimento da relação jurídica, juntando contrato em 

tese assinado pela autora. Instada, a autora quedou-se silente. Sucinto 

relatório. Decido. Pois bem. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerida sustenta ter o autor adquiridos os seguintes serviços: 1) Termo 

de Adesão e Contratação de Serviços SMP. Assevera que a inadimplência 

do crédito cedido, bem como a confissão de dívida, motivou a inserção 

dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Para comprovar 

os fatos arguidos, a empresa ré acostou cópia do “instrumento particular 

de confissão de dívidas e outras avenças.” Desta feita, não obstante as 

alegações da autora, entendo necessária a realização da prova pericial a 

fim de se verificar se a assinatura constante no instrumento de confissão 

de dívida pertence ao autor. Desse modo, verificada a complexidade da 

causa e a imprescindibilidade da perícia, outra opção não resta senão a 

extinção do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 

9.099/95, para que as partes discutam, com a amplitude processual 

devida, a questão na Justiça Comum. Nesse sentido: “JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO UNILATERAL. 

VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é necessária à 

solução da lide, cabe oportunizar a sua produção em obediência ao 

contraditório, não podendo ser acolhido laudo produzido unilateralmente 

por uma das partes para afastar a incompetência dos Juizados Especiais 

para a causa. 2.Recursos conhecidos. Acolhida a preliminar de 

incompetência dos Juizados Especiais. 3.Custas já recolhidas. Cada parte 

arcará com os honorários de seu advogado. (TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140410016700 DF 0001670-07.2014.8.07.0004, 

Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do DF, Publicação no DJE : 23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 

de Outubro de 2014, Relator FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo 

exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por 

incompetência do Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 51, 

inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas, a teor do disposto no artigo 54 da 

Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’oeste/MT, 04 de janeiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-72.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FARINHA GOULART OAB - MG0110851A (ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, na qual a 

parte autora sustenta que teve seu crédito negado em razão de seus 

dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito por débito 

junto ao banco requerido, que alega desconhecer. Postula pela declaração 

de inexistência do débito, bem como pela indenização por danos 

suportados. Citada a parte requerida, apresentara contestação onde 

postulou preliminarmente pelo reconhecimento da complexidade da causa, 

diante da necessidade de realização de perícia grafotécnica. Instada, a 

autora quedou-se silente. Sucinto relatório. Decido. Pois bem. Analisando 

os autos, verifico que a parte requerida sustenta ter o autor adquiridos os 

seguintes serviços: 1) Instrumento de Concessão de Crédito. Assevera 

que a inadimplência do crédito cedido, bem como a confissão de dívida, 

motivou a inserção dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito. 

Para comprovar os fatos arguidos, a empresa ré acostou cópia do 

“instrumento particular de confissão de dívidas e outras avenças.” Desta 

feita, não obstante as alegações da autora, entendo necessária a 

realização da prova pericial a fim de se verificar se a assinatura constante 

no instrumento de confissão de dívida pertence ao autor. Desse modo, 

verificada a complexidade da causa e a imprescindibilidade da perícia, 
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outra opção não resta senão a extinção do feito, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, para que as partes discutam, com 

a amplitude processual devida, a questão na Justiça Comum. Nesse 

sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO 

UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é 

necessária à solução da lide, cabe oportunizar a sua produção em 

obediência ao contraditório, não podendo ser acolhido laudo produzido 

unilateralmente por uma das partes para afastar a incompetência dos 

Juizados Especiais para a causa. 2.Recursos conhecidos. Acolhida a 

preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. 3.Custas já 

recolhidas. Cada parte arcará com os honorários de seu advogado. 

(TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 20140410016700 DF 

0001670-07.2014.8.07.0004, Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicação no DJE : 

23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 de Outubro de 2014, Relator 

FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo exposto, julgo EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, por incompetência do Juizado 

Especial Cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem 

custas, a teor do disposto no artigo 54 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’oeste/MT, 04 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-98.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GENEVALDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, na qual a 

parte autora sustenta que teve seu crédito negado em razão de seus 

dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito por débito 

junto ao banco requerido, que alega desconhecer. Postula pela declaração 

de inexistência do débito, bem como pela indenização por danos 

suportados. Citada a parte requerida, apresentara contestação onde 

postulou pelo reconhecimento da relação jurídica, juntando contrato em 

tese assinado pela autora. Instada, a autora quedou-se silente. Sucinto 

relatório. Decido. Pois bem. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerida sustenta ter o autor adquiridos os seguintes serviços: 1) Termo 

de Adesão de Produtos e Serviços –Pessoa Física – Bradesco Expresso. 

Assevera que a inadimplência do crédito cedido, bem como a confissão de 

dívida, motivou a inserção dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito. Para comprovar os fatos arguidos, a empresa ré acostou cópia do 

“instrumento particular de confissão de dívidas e outras avenças.” Desta 

feita, não obstante as alegações da autora, entendo necessária a 

realização da prova pericial a fim de se verificar se a assinatura constante 

no instrumento de confissão de dívida pertence ao autor. Desse modo, 

verificada a complexidade da causa e a imprescindibilidade da perícia, 

outra opção não resta senão a extinção do feito, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, para que as partes discutam, com 

a amplitude processual devida, a questão na Justiça Comum. Nesse 

sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO 

UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é 

necessária à solução da lide, cabe oportunizar a sua produção em 

obediência ao contraditório, não podendo ser acolhido laudo produzido 

unilateralmente por uma das partes para afastar a incompetência dos 

Juizados Especiais para a causa. 2.Recursos conhecidos. Acolhida a 

preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. 3.Custas já 

recolhidas. Cada parte arcará com os honorários de seu advogado. 

(TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 20140410016700 DF 

0001670-07.2014.8.07.0004, Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicação no DJE : 

23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 de Outubro de 2014, Relator 

FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo exposto, julgo EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, por incompetência do Juizado 

Especial Cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem 

custas, a teor do disposto no artigo 54 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’oeste/MT, 04 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-84.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA FERREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que 

a parte autora aduz que embora nunca tenha utilizado os serviços da 

reclamada, tivera seu nome negativado em razão de um suposto contrato 

celebrado sob nº 0210477442, no valor de R$ 135,58 (cento e trinta e 

cinco reais e cinquenta e oito centavos), o que resultou na indevida 

inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes. Citado o requerido 

compareceu em sede de audiência de conciliação, apresentando 

contestação. Mesmo intimada, a autora deixou de apresentar impugnação 

à contestação. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, 

da Lei 9.099/1995. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

improcedente. Convém assinalar que o processo está apto a julgamento, 

não havendo a necessidade de realização de provas em audiência. O C. 

Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, 

asseverando que “presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 

proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 

em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). Ab initio, destaco que a presente 

lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No 

caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em 

razão do disposto nos artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, que abrange no conceito de consumidor todas as vítimas do 

evento danoso, bem como todas as pessoas expostas às práticas nele 

previstas, caso dos autos: Art. 17. Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Art. 29. Para 

os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele 

previstas. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Não obstante os 

argumentos lançados na exordial, denoto que o autor não logrou em 

demonstrar o fato constitutivo de seu direito, mesmo com a inversão do 

ônus da prova deferido em favor da mesma, visto que, ao requerido 

caberia demonstrar que a autora não realizou as provas que alega ter 

feito na inaugural, ao passo que caberia à autora comprovar que o fez, 

sendo que nos autos quem se desincumbiu do encargo fora a parte 

reclamada. Explico. Em que pese os argumentos exposto pelo autor, 

verifico que a empresa ré acostou aos autos o contrato de serviços de 

telefonia devidamente assinado pela autora. Imperioso destacar, que no 

referido contrato consta a assinatura da autora, muito semelhante à 

assinatura constante em seu documento pessoal, o qual inclusive 

constava cópias junto ao contrato apresentado, o que afasta a alegação 

de que a contratação foi efetivada por terceiro, já que inexiste informação 

de que o autor perdeu seus documentos pessoais. Ademais, cumpre 

destacar que, mesmo devidamente instada, a reclamante deixou de se 

manifestar no tocante á contestação e ao contrato acostado aos autos, 

não podendo alegar futuramente cerceamento de defesa, ou ausência de 

acesso à referida prova. Vê-se, pois, que caberia à autora a 

comprovação do fato constitutivo do direito alegado, conforme a dicção do 

artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mesmo com a inversão do 

ônus da prova, sendo certo que, in casu, a reclamada demonstrou fato 

extintivo do direito do autor, uma vez que totalmente devida a cobrança 
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efetuada. Nesta senda, em análise ao conjunto probatório existente nos 

autos, verifico a ausência de prova cabal e robusta acerca dos fatos 

alegados pela autora, sendo perfeitamente lícita a conduta da demandada, 

posto que agiu em exercício regular de seu direito quando diante da 

inadimplência, insere os dados nos órgãos de proteção ao crédito. Nesse 

sentido: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA. COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. ?

BLOQUEIO PROGRAMADO?. CD DE ÁUDIO QUE COMPROVA A 

CONTRATAÇÃO. COBRANÇAS DEVIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO., decidem os Juízes 

integrantes da 3ª Turma Recursal do Estado do Paraná, por unanimidade 

de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos exatos 

termos deste vot (TJPR - 3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

Decreto JudiciÃ¡rio nÂº 103-DM - 0017657-89.2014.8.16.0018/0 - Maringá 

- Rel.: Liana de Oliveira Lueders - - J. 21.09.2015)” “APELAÇÃO CÍVEL - 

RELAÇÃO JURÍDICA - JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO - ÔNUS DO 

AUTOR - CONTRAPROVA - INEXISTÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

DECLATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIO. Quando a 

instituição financeira/requerida apresenta o contrato assinado e 

documentos pessoais do autor, a prova sobre a inexistência do vínculo 

jurídico se transfere a este, o autor, que tem o ônus de demonstrar a 

falsificação da assinatura que consta no documento. Ausente prova que 

infirme a verdade da contratação, é improcedente o pedido de inexistência 

de dívida e indenização por danos morais por inscrição em cadastros de 

proteção ao crédito. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10241140019100001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL Publicação 08/09/2015 Julgamento 27 de 

Agosto de 2015 Relator Tiago Pinto)” Desse modo, não obstante a 

inversão do ônus da prova, a requerida logrou êxito em provar fato 

extintivo da pretensão do requerente, desincumbindo-se do seu ônus 

probatório, impondo a improcedência da demanda. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com fundamento no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil. DEIXO de condenar a reclamante 

em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para interposição 

de eventual recurso. Transcorrido in albis e certificando o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 04 de janeiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-43.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOSE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que 

a parte autora sustenta que embora tenha contratado plano de valor 

mensal fixo com a reclamada, passados alguns meses, fora surpreendida 

com cobranças além do valor acordado, razão pela qual requer a 

repetição do indébito, bem como indenização por danos morais. Citada a 

reclamada comparecera em sede de audiência de conciliação, 

apresentando contestação. Instada, a autora apresentou impugnação à 

contestação. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da 

Lei 9.099/1995. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado improcedente. 

Convém assinalar que o processo está apto a julgamento, não havendo a 

necessidade de realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal 

de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes 

as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do 

juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 

2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, 

p. 9.513). Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz 

do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública 

e de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Não obstante os argumentos lançados na 

exordial e ratificados na impugnação à contestação, depreende-se dos 

autos que não logrou em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, 

mesmo com a inversão do ônus da prova deferido em seu favor, visto que 

não se desincumbiu do encargo de provar não ter dado causa a cobrança 

excessiva da reclamada. Muito pelo contrário, conforme aduzido pela 

reclamada em sede de contestação, volvendo o olhar às faturas da linha 

telefônica da autora do mês de novembro com vencimentos em dezembro, 

fora possível extrair que a autora utilizou dos serviços da demandada 

além da franquia contratada, o que gerou a fatura denominada “Conta por 

Limite de Crédito”. O limite de crédito é um limite de utilização pelo cliente de 

chamadas e/ou serviços excedentes à franquia, sendo assim procedido o 

bloqueio temporário para realização de chamadas, bem como é emitido um 

Boleto Parcial, para o pagamento opcional, visando o desbloqueio da linha 

antes do vencimento da próxima fatura. Ademais, caso o cliente se torne 

inadimplente no período em que o limite de crédito esteja vigente o mesmo 

só se encerrará após a quitação do débito, sendo certo que tal limite 

crédito é disponibilizado individualmente para cada cliente seja em loja, 

seja no site da Vivo. Portanto, todas as cobranças são devidas, uma vez 

que não houve pagamento em duplicidade, mas o que ocorreu foi que a 

fatura de 12/2016 teve excedentes que geraram o bloqueio por limite de 

crédito e a geração de outra fatura referente a este valor excedente. 

Assim, clarividente que a cobrança efetivada pela demandada é 

perfeitamente cabível e legítima, porquanto estar apenas exercendo seu 

regular direito ao cobrar serviços devidamente prestados. Ora, volvendo o 

olhar à fatura com vencimento de 10/12/2016, é possível extrair as 

informações de limitação de uso de todos os serviços que são inclusos no 

pacote contratado pelo autor, que, diga-se de passagem, modificou seu 

plano por 03 (três) vezes entre o mês de outubro e novembro, não sendo 

crível aduzir que não fora informado acerca, não ferindo o previsto no art. 

6º, III, do CDC. Vê-se, pois, que caberia à autora a comprovação do fato 

constitutivo do direito alegado, conforme a dicção do artigo 373, inciso I, 

do Código de Processo Civil, mesmo com a inversão do ônus da prova, 

sendo certo que, in casu, a reclamada demonstrou fato extintivo do direito 

do autor, uma vez que totalmente devida a cobrança efetuada. Assim, 

completamente ausente de plausibilidade os argumentos lançados pela 

reclamante, devendo a presente ser julgada improcedente. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO. TELEFONIA CELULAR. RECEBIMENTO DO 

RECURSO DEVIDO AO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA DE FATURAS MENSAIS ALÉM DO 

CONTRATADO. PLANO PÓS-PAGO. ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA DE 

VALORES NÃO VERIFICADA. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ACIMA DO 

CONTRATADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO 

CONHECIMENTO DO PEDIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Em 

que pese a terminologia adotada, esta não obsta o recebimento do recurso 

de apelação como recurso inominado, em razão do princípio da 

fungibilidade, pois não se trata de erro grosseiro, mas apenas um erro de 

nomenclatura do recurso. Ademais, o recurso foi interposto no lapso 

temporal disposto no artigo 42 lei 9.099/1995, ou seja, é tempestivo. 2. As 

faturas juntadas aos autos comprovam que a autora utilizou os serviços 

prestados "acima do contratado", ultrapassando o valor mensal 

previamente estipulado, não se mostrando, portanto, indevida a cobrança 

realizada. 3. Ademais, tratando-se de plano de telefonia pós-pago, em que 

os valores são apurados após a utilização dos serviços, tal modalidade de 

contratação não possibilita a cobrança de valores fixos. 4. Dano moral não 
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configurado na espécie, uma vez que não houve a prática de ato ilícito 

pela demandada. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004883971, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Mirtes Blum, Julgado em 17/10/2014).” 

“RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE 

COBRANÇA EM DESACORDO COM O PLANO CONTRATADO. AUSÊNCIA 

DE PROVA MÍNIMA DE QUE O PLANO PÓS-PAGO IMPLICARIA 

PAGAMENTO DE VALOR MENSAL FIXO. FATURAS QUE COMPROVAM O 

EFETIVO USO DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS, INCLUSIVE ACIMA 

DAS FRANQUIAS DISPONIBILIZADAS. PAGAMENTOS DEVIDOS. 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. Segundo narrado 

na inicial, o autor aderiu a plano de telefonia e internet móvel, fornecido 

pela demandada, acordando o pagamento de franquia no valor mensal de 

R$ 75,00. Foi surpreendido, entretanto, com a emissão de faturas em valor 

superior ao contratado, entendendo como cobranças indevidas. A 

inversão do ônus probatório não exime o consumidor de produzir prova 

mínima dos fatos constitutivos de seu direito. E, no caso concreto, não há 

nenhuma prova que comprove a alegação do autor referente ao custo fixo 

mensal do plano pós-pago contratado. As faturas acostadas não 

evidenciam a ocorrência de irregularidade. Da análise dos documentos 

das (fls.08/40), percebe-se que as demais cobranças lançadas, e que 

atingiram os valores impugnados, são decorrentes da utilização de 

serviços relativos de telefonia e internet móvel que excederam o limite do 

plano contratado. Partindo do consumidor a alegação de abusividade na 

relação de consumo, especificamente a cobrança de valores maiores que 

os contratados, cabe a ele a demonstração da verossimilhança da sua 

alegação, o que não se configurou no caso em exame. Não há outro 

caminho, assim, senão a improcedência da ação. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004592218, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de 

Souza Costa Pacheco, Julgado em 15/07/2014)” Desse modo, não 

obstante a inversão do ônus da prova, a requerida logrou êxito em provar 

fato extintivo da pretensão do requerente, desincumbindo-se do seu ônus 

probatório, impondo a improcedência da demanda. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com fundamento no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil, revogando a liminar alhures 

deferida. DEIXO de condenar a reclamante em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal 

devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis e 

certificando o trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 04 de janeiro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-52.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA VELOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que 

a parte autora aduz que embora nunca tenha utilizado os serviços da 

reclamada, tivera seu nome negativado em razão de um suposto contrato 

celebrado sob nº 0235945541, no valor de R$ 105,86 (Cento e cinco reais 

e oitenta e seis centavos), o que resultou na indevida inserção de seu 

nome no cadastro de inadimplentes. Citado o requerido compareceu em 

sede de audiência de conciliação, apresentando contestação. Mesmo 

intimada, a autora deixou de apresentar impugnação à contestação. É o 

breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

No mérito, o pedido inicial deve ser julgado improcedente. Convém 

assinalar que o processo está apto a julgamento, não havendo a 

necessidade de realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal 

de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes 

as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do 

juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 

2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, 

p. 9.513). Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz 

do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública 

e de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Não obstante os argumentos lançados na 

exordial, denoto que o autor não logrou em demonstrar o fato constitutivo 

de seu direito, mesmo com a inversão do ônus da prova deferido em favor 

da mesma, visto que, ao requerido caberia demonstrar que a autora não 

realizou as provas que alega ter feito na inaugural, ao passo que caberia 

à autora comprovar que o fez, sendo que nos autos quem se desincumbiu 

do encargo fora a parte reclamada. Explico. Muito pelo contrário, conforme 

aduzido pela reclamada em sede de contestação, volvendo o olhar ao 

relatório de ligações feitos pela reclamante entre o período de 07/01/2015 

00:00:00 à 25/03/2016 23:59:59, fora possível extrair que a autora 

realizou, de fato, ligações, embora ateste ser inexistente a relação jurídica 

com a demandada. Assim, clarividente que a cobrança efetivada pela 

demandada é perfeitamente cabível e legítima, porquanto estar apenas 

exercendo seu regular direito ao cobrar serviços devidamente prestados, 

considerando que, a autora efetuou ligações, devendo assim pagar pelo 

serviço utilizado. Vê-se, pois, que caberia à autora a comprovação do fato 

constitutivo do direito alegado, conforme a dicção do artigo 373, inciso I, 

do Código de Processo Civil, mesmo com a inversão do ônus da prova, 

sendo certo que, in casu, a reclamada demonstrou fato extintivo do direito 

do autor, uma vez que totalmente devida a cobrança efetuada. Nesta 

senda, em análise ao conjunto probatório existente nos autos, verifico a 

ausência de prova cabal e robusta acerca dos fatos alegados pela autora, 

sendo perfeitamente lícita a conduta da demandada, posto que agiu em 

exercício regular de seu direito quando diante da inadimplência, insere os 

dados nos órgãos de proteção ao crédito. Nesse sentido: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA E DE INTERNET. 

ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS O CANCELAMENTO DO 

SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS APÓS A 

ALEGADA EXTINÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005300892, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Marta Borges Ortiz, Julgado em 24/03/2015)..” “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COMBO DE SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES. COBRANÇAS APÓS O CANCELAMENTO. 

FATURAS COM VALORES PROPORCIONAIS À UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. 

COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. Diante do exposto, decidem os Juízes Integrantes da 1ª 

Turma Recursal Juizados Especiais do Estado do Paraná, por 

unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos 

exatos termos do vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0013991-92.2014.8.16.0014/0 - Londrina - Rel.: Fernanda Bernert Michelin 

- - J. 07.07.2015)” “CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA E 

INTERNET MÓVEL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA, APÓS 

CANCELAMENTO. COMPROVADA A EFETIVA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO 

ANTES DA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO, SENDO DEVIDA A 

CONTRAPRESTAÇÃO PELO USUÁRIO. EVIDENCIADA SITUAÇÃO DE 

INADIMPLÊNCIA, A INSCRIÇÃO NEGATIVA TRADUZ EXERCÍCIO REGULAR 

DE DIREITO POR PARTE DA OPERADORA. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003850526, 
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Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Julgado em 23/05/2013)” Desse modo, não obstante a inversão 

do ônus da prova, a requerida logrou êxito em provar fato extintivo da 

pretensão do requerente, desincumbindo-se do seu ônus probatório, 

impondo a improcedência da demanda. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com fundamento no artigo 487, 

I do Código de Processo Civil. DEIXO de condenar a reclamante em custas 

e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por 

serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da 

Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau 

de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o 

lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido 

in albis e certificando o trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 04 de 

janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010066-91.2017.8.11.0011 REQUERENTE: JOAO PAULO 

GONCALVES REQUERIDO: CAMILA RODRIGUES, EMERSON OLIVEIRA DA 

CONCEICAO, GABRIEL ALVES MARTINS Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO 

REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS POR 

ANIMAL manejada por JOAO PAULO GONCALVES contra EMERSON 

OLIVEIRA DA CONCEICAO, CAMILA RODRIGUES e GABRIEL ALVES 

MARTINS, sob a alegação de que trafegava pela rodovia MT 175 de Sonho 

Azul sentido Mirassol D´Oeste, na data de 07 de outubro de 2016, quando 

colidiu com um semovente pertencente aos réus, causando graves 

prejuízos ao seu veículo Camionete aberta a Diesel, de marca/modelo 

Chevrolet, S10 LT DD4, ano de fabricação 2.012 e ano modelo 2.013, cor 

branca, placa nº OBM2857/MT, Chassi sob o nº 9BG148FH0DC445126. 

Relatou que o réu Emerson indicou que o proprietário do local onde ficam 

os gados é o réu Gabriel. Pleiteia o ressarcimento dos danos materiais ao 

seu veículo, lucros cessantes e danos morais. Todos os réus foram 

devidamente citados, sendo que em audiência de conciliação compareceu 

somente Emerson e Gabriel, restando infrutífera. O Réu Emerson 

apresentou contestação e refutou os argumentos do autor sob o 

fundamento de que a propriedade é de Luis Alves Martins, sendo que 

denunciou a lide. Indicou este como responsável pela manutenção da 

cerca que protege o gado. Afirmou que paga aluguel a este proprietário 

para a pastagem do gado e dele é a responsabilidade pela manutenção do 

local. Relatório dispensado nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei 

nº 9.099/95. Ab initio, opino pela concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita, diante da insuficiência econômico-financeira do autor, nos termos 

da Lei nº.1060/50. Inexistem pendências para prosseguimento, sendo a 

intervenção de terceiros feita pelo requerido Emerson incabível em sede 

de procedimento sumaríssimo (art.10, Lei 9.099/95). No mérito, o pedido 

inicial merece ser julgado procedente. No que tange à ré Claudia, tendo em 

vista sua ausência durante todo o procedimento, merece ser aplicada a 

revelia, nos termos do artigo 20 da Lei 9099/95. DANOS MATERIAIS 

Conforme se depreende dos documentos e alegações constantes dos 

autos, o autor sofreu danos em seu veículo devido um acidente ocorrido 

em rodovia MT175 causado por um animal que se encontrava no meio da 

estrada, de propriedade do réu Emerson. Clareou o autor que os prejuízos 

importaram em R$31.000,00 (trinta e um mil reais), além dos lucros que 

deixou de ganhar. Certamente que, pela responsabilidade do proprietário 

dos animais, à luz do artigo 936 do Código Civil: “O dono, ou detentor, do 

animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima 

ou força maior.”. No caso in comento, o réu Emerson e Claudia (cônjuge) 

são os responsáveis pela guarda do animal que causou o acidente no 

veículo do autor, sendo certo que a propriedade do gado foi confessada 

na contestação ao mencionar que aluga o imóvel para fins de pastagem. 

Neste sentido, a manutenção para preservar a segurança externa era de 

exclusiva obrigação dos réus Emerson e Claudia. Consigne-se: 

“Responsabilidade civil – Acidente de trânsito – Animal solto na pista – 

Gado que sai de propriedade na margem de rodovia vicinal e ganha a 

pista, provocando atropelamento com danos em veículo – 

Responsabilidade indenitária do réu, de cujo sítio as rezes saíram, 

independentemente de ser ou não o proprietário dos animais – Falta de 

marca que não exime aquele dever, porque gado não tem certidão de 

nascimento, transmitindo-se a propriedade pela simples tradição e, se 

saíram do pasto do réu, destruindo a cerca, aliás, frágil e imprópria nas 

circunstâncias, houve falta de cuidados e de vigilância – O fato de 

terceiro, não comprovado, também não isentaria a responsabilidade 

gerando apenas direito de regresso – Indenizatória procedente – Recurso 

provido para esse fim. SÃO PAULO. 1º Tribunal de Alçada Civil. Apelação 

Cível n.º 910290-5. Rel. Souza Oliveira. São Paulo, 3 de agosto de 2000. 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 5.ed. São 

Paulo: Atlas, 2005. p. 120.” Sendo assim, merece acolhimento o pleito do 

autor. LUCROS CESSANTES Diferentemente, os lucros cessantes não 

possuem o condão de ressarcimento, posto que não há comprovação nos 

autos do valor e da motivação a ensejá-los. Considera-se lucros 

cessantes os prejuízos causados pela interrupção de alguma atividade 

que traga lucro à vítima. Embora mencionado, os lucros que deixou de 

receber não foram devidamente provados e fundamentados, certo que 

não merecem acolhida. DANO MORAL Por sua vez, o dano moral está 

igualmente presente, uma vez que são evidentes os transtornos causados 

pelos estragos feitos no veículo do autor, que foram de grande monta e 

causados por culpa exclusiva dos réus que deixaram de tomar o cuidado 

e vigilância necessários. Somado à isto, tem-se que que o autor sofreu 

uma angústia, desespero e aflições quando do acidente que, visivelmente 

pelas fotos, foi volumoso e grave. Certo que está configurada a 

responsabilidade dos Requeridos. Em se tratando de dano moral, a 

reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, 

resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade das vítimas. 

Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente 

o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento 

ou dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, “na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Finalmente, 

havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este consequência 

exclusiva da ação injurídica atribuível aos réus, emerge o nexo de 

causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o qual se 

assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à fixação do 

quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de 

moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca é 

exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento das vítimas e para inibir novas violações por parte dos 

ofensores. A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar 

do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o 

que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. É certo, contudo, que 

o valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Rui Stoco adverte que se trata, pois 
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de uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as 

coisas da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte 

deve ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil 

sempre pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em 

contas. (RT 560/66) Caio Mário da Silva Pereira também norteia de forma 

bastante elucidativa a questão do equilíbrio na avaliação do quantum do 

dano moral: “Quando se cuida de dano moral, o fulcro do conceito 

ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: 

'caráter punitivo' para que o causador do dano, pelo fato da condenação, 

se veja castigado pela ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' 

para a vítima, que receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como 

contrapartida do mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora 

Forense, 1997, p.97).”. Portanto, busca-se na espécie fornecer às vítimas 

uma compensação, representada por uma comodidade que compense o 

dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter 

repressivo e preventivo aos responsáveis pelo dano causado, com 

eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento e, na tentativa de que aumentem o cuidado e zelo com 

seus animais. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, indico a indenização em R$ 3.000,00 (tres mil reais). 

AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RÉU GABRIEL Tangentemente ao 

réu Gabriel, não houve qualquer comprovação de ser proprietário do 

imóvel. O documento de Escritura do imóvel em referência não refere o réu 

Gabriel em momento algum, e, ainda que conste a placa indicando seu 

nome, não houve comprovação fática de sua responsabilidade. Ademais, 

ainda que seja proprietário do imóvel e, eventualmente não mencionado, a 

responsabilidade em manter os animais cercados evitando-se que se 

retirem e invadam estradas é implicada ao proprietário dos animais e não 

do imóvel. Sob este aspecto, improsperam os pedidos em face do réu 

Gabriel. CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de julgar procedente o pedido para o efeito de condenar os 

requeridos Emerson e Claudia: a) à indenização a título de danos materiais 

no valor de R$31.000,00 (trinta e um mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir do efetivo prejuízo, e juros de mora 

de 1% ao mês, a partir do evento danoso; b) indenização por danos 

morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino pela 

ausência de condenação da requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na 

hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no 

prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da sentença, além da 

correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% 

consoante o disposto no artigo 523 e seguintes do CPC, sendo que o 

depósito poderá ser efetuado em Juízo. Remeto à apreciação da MM. Juíza 

Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 11 de dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 19 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ELIEL PIMENTEL LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, na qual a 

parte autora sustenta que teve seu crédito negado em razão de seus 

dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito por débito 

junto ao requerido, que alega desconhecer. Postula pela declaração de 

inexistência do débito, bem como pela indenização por danos suportados. 

Citada a parte requerida, postulou pela improcedência do feito, ante 

constar no contrato acostado nos autos a assinatura da reclamante, o que 

comprovaria a existência de relação jurídica. Instada, a autora requereu a 

procedência do feito, uma vez que não reconhece o contrato acostado. 

Sucinto relatório. Decido. Pois bem. Analisando os autos, verifico que a 

parte requerida sustenta ter o autor adquiridos os seguintes serviços: 1) 

Termo de Adesão de Pessoa Física para serviços SMP. Assevera que a 

inadimplência do crédito cedido, bem como a confissão de dívida, motivou 

a inserção dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Para 

comprovar os fatos arguidos, a empresa ré acostou cópia do “instrumento 

particular de confissão de dívidas e outras avenças.” Desta feita, não 

obstante as alegações da autora, entendo necessária a realização da 

prova pericial a fim de se verificar se a assinatura constante no 

instrumento de confissão de dívida pertence ao autor. Desse modo, 

verificada a complexidade da causa e a imprescindibilidade da perícia, 

outra opção não resta senão a extinção do feito, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, para que as partes discutam, com 

a amplitude processual devida, a questão na Justiça Comum. Nesse 

sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO 

UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é 

necessária à solução da lide, cabe oportunizar a sua produção em 

obediência ao contraditório, não podendo ser acolhido laudo produzido 

unilateralmente por uma das partes para afastar a incompetência dos 

Juizados Especiais para a causa. 2.Recursos conhecidos. Acolhida a 

preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. 3.Custas já 

recolhidas. Cada parte arcará com os honorários de seu advogado. 

(TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 20140410016700 DF 

0001670-07.2014.8.07.0004, Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicação no DJE : 

23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 de Outubro de 2014, Relator 

FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo exposto, julgo EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, por incompetência do Juizado 

Especial Cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem 

custas, a teor do disposto no artigo 54 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’oeste/MT, 04 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010067-13.2016.8.11.0011 REQUERENTE: JACKEZIA 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: OLX ATIVIDADES DE INTERNET 

LTDA. Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES pelo rito da Lei 9.099/95, em que a 

requerente - JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA – move em desfavor de 

BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. sob o fundamento de que 

adquiriu um HD externo Samsung 500GB seminovo pelo valor de R$100,00 

(cem reais) e um teclado pelo valor de R$80,00 (oitenta reais), já incluso o 

frete, por transferência bancária em 16/04/2013 na conta de Daniel R. de 

Oliveira, tudo realizado mediante o site da ré. Relatou que o produto não 

lhe foi entregue até a propositura da demanda e, as tentativas de contato 

restaram infrutíferas, sendo que a ré se recusou a restituir o valor. Pleiteia 

a restituição do valor em dobro, e indenização por danos morais. Em sede 

de contestação, a Ré alegou, em preliminar, ilegitimidade passiva diante do 

fato de somente “ceder” o espaço para anúncios sem interferência à 

negociação; no mérito ratificou a alegação da preliminar e indicou que atua 

como “classificados on line”, assim como culpa exclusiva da autora por 
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não se precaver e atuar com cautelas. Rechaçou a restituição em dobro, 

danos materiais e morais. Citada a requerida compareceu em sede de 

audiência de conciliação, que restou infrutífera. É o breve o relatório, em 

que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. A controvérsia 

refere-se exclusivamente à aquisição de produtos pela internet mediante a 

empresa Ré, e o caso em tela não demanda dilações probatórias ou 

maiores elucubrações, merecendo o julgamento conforme o estado do 

processo. Inicialmente, merece ser retificada a denominação da empresa 

ré para fazer constar BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., 

nos termos contratuais apresentados. No mérito, o pedido inicial merece 

ser julgado procedente. PRELIMINAR LEGITIMIDADE PASSIVA 

Diferentemente do alegado pela ré, não há que se falar em ilegitimidade 

passiva diante da responsabilidade solidária presente em toda relação 

consumeirista. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 18, 

determina pela responsabilidade solidária entre todos que estejam 

envolvidos na cadeia até que se resulte no destinatário final. Ou seja, por 

se tratar de parte que participou diretamente da relação jurídica firmada 

com a autora, deve ser reconhecida a solidariedade nos termos 

legislativos. Refere-se que os anúncios são realizados em site 

disponibilizado pela ré e, desta forma, merece ser responsabilizada. Assim 

sendo, afasta-se a preliminar aventada. MÉRITO DANOS MATERIAIS 

Conforme se depreende dos documentos e fatos acostados aos autos, 

tem-se que a Autora adquiriu junto ao site da Ré um HD externo Samsung 

500GB seminovo pelo valor de R$100,00 (cem reais) e um teclado pelo 

valor de R$80,00 (oitenta reais), mediante depósito bancário em 

16/04/2013 na conta de Daniel R. de Oliveira. Contudo, não recebeu os 

produtos. No que diz com o mérito da demanda, tem-se que a Ré é 

responsável pelas publicações e comercializações realizadas mediante 

seu sítio virtual. Tal como desenvolve suas atividades publicando produtos 

e seus vendedores, o faz nos ditames do artigo 3º. Do CDC: “ Fornecedor 

é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 

estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços." Somado à isto, a requerente anexou à inicial 

comprovante de pagamento e publicações que dão conta da atitude ilegal 

do mencionado vendedor que a ré disponibilizou para negociações. “TJPR 

– 1ª. Turma Recursal Recurso Inominado nº.0002713-05.2014.8.16.0173 – 

oriundo do Juizado Especial Cível de Umuarama Recorrente: OLX 

Atividades de Internet Ltda. Recorrido: Paulo Roberto Caetano Relator: Juiz 

Leonardo Luiz Selbach RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODUTO NÃO 

ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DO CDC. 

ENUNCIADO 8.1 DA TR´S PR. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS 

DESTA TURMA RECURSAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.” De qualquer sorte, 

ainda que se admita ser a ré intermediadora das vendas realizadas pelo 

seu endereço eletrônico, é responsável pelos anúncios que veicula, dos 

quais, certamente e embora negue em sua defesa, aufere lucros. 

Visivelmente que, ao permitir e veicular os anúncios, implicitamente assumi 

com os consumidores a obrigação solidariamente e se compromete com o 

cumprimento das negociações. Portanto, diante da responsabilidade 

objetiva que assola a Requerida, somado à sua conduta falha em não 

atender a autora quando do descumprimento por parte do vendedor 

Daniel, restou evidenciada a prática do ato ilícito, emerge o dever de 

indenizar imputável à requerida. Diante das elucidações acima, entendo 

que a pretensão merece reparo, pois, a requerente alega não ter recebido, 

tampouco restituída dos valores despendidos com os produtos adquiridos 

pelo site da ré no importe total de R$180,00 (cento e oitenta reais). 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO Distintamente do pleiteado pela autora, não 

merece acolhida a devolução em dobro do valor pago. Dispõe o artigo 42 

do CDC, parágrafo único, que o consumidor cobrado em quantia indevida 

tem direito à restituição em dobro. Visivelmente que a autora não foi 

cobrada de nenhum débito, posto que exclusivamente adquiriu produtos, 

pagou por estes, mas não lhe foram entregues. Inexistente qualquer 

relação de cobrança referente à débitos. Neste compasso, inaplicável a 

multiplicação da restituição. DANO MORAL O dano moral está igualmente 

presente, pois presumível do fato. Com efeito, a frustração e o abalo 

emocional vivenciados pela requerente são cristalinos, pois negociou e 

ficou na expectativa de recebimento dos produtos. Claramente que houve 

falha na prestação de serviços e, pela confiança despendida à empresa 

ré, nacionalmente conhecida, a autora adquiriu produtos que foram 

gerenciados pela ré. Logicamente que a autora aplicou as cautelas 

necessárias como parte consumidora. Porém, a ré não poderia 

disponibilizar aos seus clientes vendedores que agem de má-fé, enganam 

e persuadem os consumidores. É dever da ré analisar e impedir que 

vendedores desleais estejam disponíveis em seu site, cabendo-lhe impedir 

seus anúncios e até retirá-los das negociações. No dizer de Yussef Said 

Cahali: “...na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que 

molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Nesse passo, considerando a condição 

econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização do dano moral, reputo razoável a tal 

título o valor de R$2.000,00 (dois mil reais). CONCLUSÃO Ante o exposto, 

apresento este projeto de sentença a fim de julgar procedente o pedido da 

requerente, para o efeito de condenar a requerida: a) à indenização por 

danos materiais pelo valor de R$180,00 (cento e oitenta reais) corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso, e acrescidos 

de juros legais, a partir da data do pagamento; b) à título de danos morais, 

o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino pela 

ausência de condenação da requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na 

hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no 

prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da sentença, além da 

correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% 

consoante o disposto no artigo 523 e seguintes do CPC, sendo que o 

depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado nº. 106 

do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 12 de dezembro 

de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos 

legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 19 de 

dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010520-08.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CAROLINE RITCHELY FERREIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010520-08.2016.8.11.0011 REQUERENTE: JESSICA CAROLINE 

RITCHELY FERREIRA DE BRITO REQUERIDO: BRADESCARD Vistos. 

Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que a parte 

autora aduz que jamais contratou os serviços da parte requerida e a 

mesma vem autuando cobranças indevidas em seu nome consoante 
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contrato de n. º 041635071000024CT e no valor de R$ 30,99 (trinta reais e 

noventa e nove centavos), razão porque tivera seu nome inserido no rol 

dos maus pagadores. A autora alega ter tido o seu nome negativado 

devido a uma dívida inexistente e embora tenha tentado solucionar tal 

dissabor pelas vias administrativas, não houve alternativa senão a busca 

pelo judiciário para se ver ressarcida dos danos advindos da injusta 

cobrança e negativação. Citada a requerida compareceu em sede de 

audiência de conciliação. Assim, ante a impossibilidade da composição 

amigável, as partes apresentaram contestação e impugnação. Eis o breve 

relatório, em que dispensável, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Inicialmente, convém assinalar que o processo está apto a julgamento, não 

havendo a necessidade de realização de provas em audiência. O C. 

Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, 

asseverando que “presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 

proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 

em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). Por questão lógica, passo à 

análise das preliminares aventadas. Da ausência de comprovante de 

endereço em nome do autor. Em que pese o Banco reclamado sustentar a 

obrigatoriedade da juntada de comprovante de endereço em nome da 

autora, o diploma processual civil dispõe em seu art. 319 que a mera 

indicação do seu endereço é o suficiente para a presunção de 

veracidade, in verbis: “Art. 319. A petição inicial indicará: II - os nomes, os 

prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu;” Nesse sentido, já se julgou: “TJ-RS - 

Apelação Cível AC 70059105213 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

16/05/2014 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O 

PROCESSO. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PRESUNÇÃO DE 

VERACIDADE. DESNECESSIDADE PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA. 

A determinação judicial de juntada aos autos de comprovante de 

residência da parte autora é medida prudente e assecuratória mínima do 

bom andamento processual, a fim de evitar a ocorrência de fraudes em 

ações de massa, sem, contudo, manutenção do caráter de emenda da 

inicial, tendo em vista que o comando do art. 282 , inc. II , do CPC , 

estabelece que basta a mera indicação do domicílio e residência da parte. 

Caso em que a autora juntou aos autos documento comprobatório da 

residência e ainda assim foi intimada para acostá-lo aos autos, devendo 

ser desconstituída a sentença de extinção do processo, por não se tratar 

de hipótese prevista no art. 267 , inc. I , do CPC . Ressalva a respeito da 

não suspensão do julgamento deste recurso, conforme Ato nº 01/2014 da 

Presidência desta Corte, porquanto cingida a controvérsia à questão 

processual. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 

(Apelação Cível Nº 70059105213, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 14/05/2014)” 

Assim, afasto a preliminar defendida. Da ausência de condição da ação – 

Falta de interesse de agir – Ausência de pretensão resistida. O requerido 

persegue a invalidade da demanda sob a tese de que, não estando 

comprovado o efetivo dano, ausente o interesse processual. Sem 

delongas, entendo que a questão levantada confunde-se com o mérito da 

causa, sendo apreciada quando de sua análise, não havendo que se falar 

em extinção anômala do feito. Ultrapassada tal preliminar, passo ao mérito. 

No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Assim, destaco 

que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

a cobrança indevida do seu nome pela requerida, consoante se observa 

dos documentos acostados na inicial, mais precisamente à negativação de 

evento n. 5212018. Apenas para melhor elucidar a procedência do pedido, 

note-se que a requerida sustenta a existência do débito, contudo, não 

acostou quaisquer provas com o fim de corroborar as alegações vertidas, 

ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido 

deferida a inversão do ônus da prova, se limitando a meras alegações de 

ter exercido apenas seu direito regularmente. Nesse sentido: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU 

ÊXITO EM COMPROVAR A LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. Tratando-se de relação consumerista, por 

força da inversão do ônus da prova, cabe à parte ré a prova de que a 

inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes foi devida, sob pena de 

acolhimento do pleito inicial condenatório. DANO MORAL. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. VALOR QUE DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO 

INSTITUTO INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM 

ATENÇÃO AO SEU CARÁTER REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM 

CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O 

valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade 

e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à 

reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. 

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR 

DA VERBA INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. 

POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES 

APLICÁVEIS. TAXA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO 

EX OFFICIO. 1. "Os juros de mora constituem matéria de ordem pública e a 

alteração de seu termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".

(STJ, AgRg no REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, 

j. 28.6.11). 2. Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir 

juros de 1% ao mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na 

forma da Súmula n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da 

correção monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então 

deverá incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a 

atualização da moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E 

PAGAMENTO DOS VALORES EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 

42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. A partir do momento em que restou 

compr [...] (TJ-SC - Apelação Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, 

Orgão Julgador Segunda Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 

de Setembro de 2013, Relator Francisco Oliveira Neto)” Desta feita, restou 

devidamente demonstrado a cobrança indevida, visto que a requerida não 

se desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora 

cobrados. Do Dano moral A presente questão encontra-se centrada no 

princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Conforme resulta da doutrina de José 

Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 
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miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

consequência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à 

fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. É certo, contudo, que 

o valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).” Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo 

o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte 

requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, 

no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o débito ensejador da 

inserção indevida, devendo a Secretaria da Vara oficiar os órgãos de 

proteção ao crédito acerca da inexistência do mencionado débito, tudo a 

ser feito após o trânsito em julgado da sentença. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do 

valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado 

da sentença, além da correção monetária e juros legais, haverá acréscimo 

de multa de 10% consoante o disposto no artigo 523 do CPC, c/c 

Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito poderá ser efetuado 

em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Aguarde o lapso 

temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in 

albis e certificando o trânsito em julgado; expeça-se mandado de 

execução. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de janeiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010440-15.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR HIPPOLITO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICROSTAR LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, na qual a 

parte autora sustenta que teve seu crédito negado em razão de seus 

dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito por débito 

junto ao requerido, que alega desconhecer. Postula pela declaração de 

inexistência do débito, bem como pela indenização por danos suportados. 

Citada a parte requerida, postulou pela improcedência do feito, ante 

constar no contrato acostado nos autos a assinatura da reclamante, o que 

comprovaria a existência de relação jurídica. Instada, a autora requereu a 

procedência do feito, uma vez que não reconhece o contrato acostado. 

Sucinto relatório. Decido. Pois bem. Analisando os autos, verifico que a 

parte requerida sustenta ter o autor adquiridos os seguintes serviços: 1) 

Termo de Adesão de Pessoa Física para serviços SMP. Assevera que a 

inadimplência do crédito cedido, bem como a confissão de dívida, motivou 

a inserção dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Para 

comprovar os fatos arguidos, a empresa ré acostou cópia do “instrumento 

particular de confissão de dívidas e outras avenças.” Desta feita, não 

obstante as alegações da autora, entendo necessária a realização da 

prova pericial a fim de se verificar se a assinatura constante no 

instrumento de confissão de dívida pertence ao autor. Desse modo, 

verificada a complexidade da causa e a imprescindibilidade da perícia, 

outra opção não resta senão a extinção do feito, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, para que as partes discutam, com 

a amplitude processual devida, a questão na Justiça Comum. Nesse 

sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO 

UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é 

necessária à solução da lide, cabe oportunizar a sua produção em 
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obediência ao contraditório, não podendo ser acolhido laudo produzido 

unilateralmente por uma das partes para afastar a incompetência dos 

Juizados Especiais para a causa. 2.Recursos conhecidos. Acolhida a 

preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. 3.Custas já 

recolhidas. Cada parte arcará com os honorários de seu advogado. 

(TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 20140410016700 DF 

0001670-07.2014.8.07.0004, Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicação no DJE : 

23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 de Outubro de 2014, Relator 

FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo exposto, julgo EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, por incompetência do Juizado 

Especial Cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem 

custas, a teor do disposto no artigo 54 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’oeste/MT, 04 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-38.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL PIMENTEL LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, na qual a 

parte autora sustenta que teve seu crédito negado em razão de seus 

dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito por débito 

junto ao requerido, que alega desconhecer. Postula pela declaração de 

inexistência do débito, bem como pela indenização por danos suportados. 

Citada a parte requerida, postulou pela improcedência do feito, ante 

constar no contrato acostado nos autos a assinatura da reclamante, o que 

comprovaria a existência de relação jurídica. Instada, a autora requereu a 

procedência do feito, uma vez que não reconhece o contrato acostado. 

Sucinto relatório. Decido. Pois bem. Analisando os autos, verifico que a 

parte requerida sustenta ter o autor adquiridos os seguintes serviços: 1) 

Termo de Adesão de Pessoa Física para serviços SMP. Assevera que a 

inadimplência do crédito cedido, bem como a confissão de dívida, motivou 

a inserção dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Para 

comprovar os fatos arguidos, a empresa ré acostou cópia do “instrumento 

particular de confissão de dívidas e outras avenças.” Desta feita, não 

obstante as alegações da autora, entendo necessária a realização da 

prova pericial a fim de se verificar se a assinatura constante no 

instrumento de confissão de dívida pertence ao autor. Desse modo, 

verificada a complexidade da causa e a imprescindibilidade da perícia, 

outra opção não resta senão a extinção do feito, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, para que as partes discutam, com 

a amplitude processual devida, a questão na Justiça Comum. Nesse 

sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO 

UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é 

necessária à solução da lide, cabe oportunizar a sua produção em 

obediência ao contraditório, não podendo ser acolhido laudo produzido 

unilateralmente por uma das partes para afastar a incompetência dos 

Juizados Especiais para a causa. 2.Recursos conhecidos. Acolhida a 

preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. 3.Custas já 

recolhidas. Cada parte arcará com os honorários de seu advogado. 

(TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 20140410016700 DF 

0001670-07.2014.8.07.0004, Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicação no DJE : 

23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 de Outubro de 2014, Relator 

FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo exposto, julgo EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, por incompetência do Juizado 

Especial Cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem 

custas, a teor do disposto no artigo 54 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’oeste/MT, 04 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010538-29.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010538-29.2016.8.11.0011 REQUERENTE: JOSEMAR PEREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Cuida-se de 

ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que a parte autora aduz 

que jamais contratou os serviços da parte requerida e a mesma autuou 

débitos indevidas em seu nome consoante contrato de n. º 

826825501000034FI e no valor de R$ 115,94 (cento e quinze reais e 

noventa e quatro centavos), razão porque tivera seu nome inserido no rol 

dos maus pagadores. O autor alega ter tido o seu nome negativado devido 

a uma dívida inexistente e embora tenha tentado solucionar tal dissabor 

pelas vias administrativas, não houve alternativa senão a busca pelo 

judiciário para se ver ressarcido dos danos advindos da injusta cobrança 

e negativação. Citada a requerida compareceu em sede de audiência de 

conciliação. Assim, ante a impossibilidade da composição amigável, as 

partes apresentaram contestação e impugnação. Eis o breve relatório, em 

que dispensável, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Inicialmente, 

convém assinalar que o processo está apto a julgamento, não havendo a 

necessidade de realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal 

de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes 

as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do 

juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 

2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, 

p. 9.513). Não havendo prejudiciais a serem expurgadas, verifico que no 

mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Assim, destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

a cobrança indevida do seu nome pela requerida, consoante se observa 

dos documentos acostados na inicial, mais precisamente à negativação de 

evento n. 5212304. Apenas para melhor elucidar a procedência do pedido, 

note-se que o requerido sustenta a existência do débito, contudo, não 

acostou quaisquer provas com o fim de corroborar as alegações vertidas, 

ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido 

deferida a inversão do ônus da prova, se limitando a meras alegações de 

ter exercido apenas seu direito regularmente. Nesse sentido: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU 

ÊXITO EM COMPROVAR A LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. Tratando-se de relação consumerista, por 

força da inversão do ônus da prova, cabe à parte ré a prova de que a 

inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes foi devida, sob pena de 

acolhimento do pleito inicial condenatório. DANO MORAL. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. VALOR QUE DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO 

INSTITUTO INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM 

ATENÇÃO AO SEU CARÁTER REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM 

CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O 
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valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade 

e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à 

reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. 

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR 

DA VERBA INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. 

POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES 

APLICÁVEIS. TAXA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO 

EX OFFICIO. 1. "Os juros de mora constituem matéria de ordem pública e a 

alteração de seu termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".

(STJ, AgRg no REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, 

j. 28.6.11). 2. Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir 

juros de 1% ao mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na 

forma da Súmula n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da 

correção monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então 

deverá incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a 

atualização da moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E 

PAGAMENTO DOS VALORES EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 

42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. A partir do momento em que restou 

compr [...] (TJ-SC - Apelação Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, 

Orgão Julgador Segunda Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 

de Setembro de 2013, Relator Francisco Oliveira Neto)” Desta feita, restou 

devidamente demonstrado a cobrança indevida, visto que não se 

desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar do autor, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora 

cobrados. Do Dano moral A presente questão encontra-se centrada no 

princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Conforme resulta da doutrina de José 

Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

consequência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à 

fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. É certo, contudo, que 

o valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).” Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo 

o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte 

requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, 

no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o débito ensejador da 

inserção indevida, devendo a Secretaria da Vara oficiar os órgãos de 

proteção ao crédito acerca da inexistência do mencionado débito, tudo a 

ser feito após o trânsito em julgado da sentença. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 
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advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do 

valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado 

da sentença, além da correção monetária e juros legais, haverá acréscimo 

de multa de 10% consoante o disposto no artigo 523 do CPC, c/c 

Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito poderá ser efetuado 

em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Aguarde o lapso 

temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in 

albis e certificando o trânsito em julgado; expeça-se mandado de 

execução. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de janeiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-68.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TATYANE APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, na qual a 

parte autora sustenta que teve seu crédito negado em razão de seus 

dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito por débito 

junto ao requerido, que alega desconhecer. Postula pela declaração de 

inexistência do débito, bem como pela indenização por danos suportados. 

Citada a parte requerida, postulou pela improcedência do feito, ante 

constar no contrato acostado nos autos a assinatura da reclamante, o que 

comprovaria a existência de relação jurídica. Instada, a autora requereu a 

procedência do feito, uma vez que não reconhece o contrato acostado. 

Sucinto relatório. Decido. Pois bem. Analisando os autos, verifico que a 

parte requerida sustenta ter o autor adquiridos os seguintes serviços: 1) 

Termo de Adesão de Pessoa Física para serviços SMP. Assevera que a 

inadimplência do crédito cedido, bem como a confissão de dívida, motivou 

a inserção dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Para 

comprovar os fatos arguidos, a empresa ré acostou cópia do “instrumento 

particular de confissão de dívidas e outras avenças.” Desta feita, não 

obstante as alegações da autora, entendo necessária a realização da 

prova pericial a fim de se verificar se a assinatura constante no 

instrumento de confissão de dívida pertence ao autor. Desse modo, 

verificada a complexidade da causa e a imprescindibilidade da perícia, 

outra opção não resta senão a extinção do feito, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, para que as partes discutam, com 

a amplitude processual devida, a questão na Justiça Comum. Nesse 

sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO 

UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é 

necessária à solução da lide, cabe oportunizar a sua produção em 

obediência ao contraditório, não podendo ser acolhido laudo produzido 

unilateralmente por uma das partes para afastar a incompetência dos 

Juizados Especiais para a causa. 2.Recursos conhecidos. Acolhida a 

preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. 3.Custas já 

recolhidas. Cada parte arcará com os honorários de seu advogado. 

(TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 20140410016700 DF 

0001670-07.2014.8.07.0004, Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicação no DJE : 

23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 de Outubro de 2014, Relator 

FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo exposto, julgo EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, por incompetência do Juizado 

Especial Cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem 

custas, a teor do disposto no artigo 54 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’oeste/MT, 04 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-51.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CRISTINA FARIAS DA SILVA PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, na qual a 

parte autora sustenta que teve seu crédito negado em razão de seus 

dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito por débito 

junto ao requerido, que alega desconhecer. Postula pela declaração de 

inexistência do débito, bem como pela indenização por danos suportados. 

Citada a parte requerida, postulou pela improcedência do feito, ante 

constar no contrato acostado nos autos a assinatura da reclamante, o que 

comprovaria a existência de relação jurídica. Instada, a autora requereu a 

procedência do feito, uma vez que não reconhece o contrato acostado. 

Sucinto relatório. Decido. Pois bem. Analisando os autos, verifico que a 

parte requerida sustenta ter o autor adquiridos os seguintes serviços: 1) 

Termo de Adesão de Pessoa Física para serviços SMP. Assevera que a 

inadimplência do crédito cedido, bem como a confissão de dívida, motivou 

a inserção dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Para 

comprovar os fatos arguidos, a empresa ré acostou cópia do “instrumento 

particular de confissão de dívidas e outras avenças.” Desta feita, não 

obstante as alegações da autora, entendo necessária a realização da 

prova pericial a fim de se verificar se a assinatura constante no 

instrumento de confissão de dívida pertence ao autor. Desse modo, 

verificada a complexidade da causa e a imprescindibilidade da perícia, 

outra opção não resta senão a extinção do feito, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, para que as partes discutam, com 

a amplitude processual devida, a questão na Justiça Comum. Nesse 

sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO 

UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é 

necessária à solução da lide, cabe oportunizar a sua produção em 

obediência ao contraditório, não podendo ser acolhido laudo produzido 

unilateralmente por uma das partes para afastar a incompetência dos 

Juizados Especiais para a causa. 2.Recursos conhecidos. Acolhida a 

preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. 3.Custas já 

recolhidas. Cada parte arcará com os honorários de seu advogado. 

(TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 20140410016700 DF 

0001670-07.2014.8.07.0004, Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicação no DJE : 

23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 de Outubro de 2014, Relator 

FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo exposto, julgo EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, por incompetência do Juizado 

Especial Cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem 

custas, a teor do disposto no artigo 54 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’oeste/MT, 04 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010575-56.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CIRIO PROCOPIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que 

a parte autora aduz que jamais contratou serviços de cartão de crédito 

com o Banco reclamado e foi indevidamente autuado por débito em seu 

nome consoante contrato de n. º 0000000000048953419 no valor de R$ 

158,00 (cento e cinquenta e oito reais), razão porque tivera seu nome 

inserido no rol dos maus pagadores. O autor alega ter tido o seu nome 

negativado devido a uma dívida inexistente e embora tenha tentado 

solucionar tal dissabor pelas vias administrativas, não houve alternativa 

senão a busca pelo judiciário para se ver ressarcido dos danos advindos 

da injusta cobrança e negativação. Citada a requerida compareceu em 

sede de audiência de conciliação. Assim, ante a impossibilidade da 
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composição amigável, as partes apresentaram contestação e impugnação. 

Eis o breve relatório, em que dispensável, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Inicialmente, convém assinalar que o processo está apto a 

julgamento, não havendo a necessidade de realização de provas em 

audiência. O C. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a 

questão, asseverando que “presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). Da inépcia da 

petição inicial – Pedido indeterminado em relação aos danos morais. O 

requerido persegue a invalidade da demanda sob a tese de que, não 

estando indeterminado os valores do alegado dano, ausente o interesse 

processual. Sem delongas, entendo que a questão levantada confunde-se 

com o mérito da causa, sendo apreciada quando de sua análise, não 

havendo que se falar em extinção anômala do feito. Ultrapassada tal 

preliminar, passo ao mérito. Assim, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou a cobrança indevida do seu nome pela requerida, 

consoante se observa dos documentos acostados na inicial, mais 

precisamente à negativação de evento n. 5212883, ao passo que a 

requerida nada trouxe para fazer alusão ao suposto cartão de crédito que 

ensejou a cobrança de anuidade, conforme defendido. Deste modo, 

note-se que o requerido sustenta a existência do débito, todavia, não 

acostou quaisquer provas com o fim de corroborar as alegações 

fragilizadas, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, 

porquanto ter sido deferida a inversão do ônus da prova, se limitando a 

meras alegações de ter exercido apenas seu direito regularmente. Nesse 

sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU 

ÊXITO EM COMPROVAR A LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. Tratando-se de relação consumerista, por 

força da inversão do ônus da prova, cabe à parte ré a prova de que a 

inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes foi devida, sob pena de 

acolhimento do pleito inicial condenatório. DANO MORAL. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. VALOR QUE DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO 

INSTITUTO INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM 

ATENÇÃO AO SEU CARÁTER REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM 

CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O 

valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade 

e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à 

reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. 

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR 

DA VERBA INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. 

POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES 

APLICÁVEIS. TAXA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO 

EX OFFICIO. 1. "Os juros de mora constituem matéria de ordem pública e a 

alteração de seu termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".

(STJ, AgRg no REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, 

j. 28.6.11). 2. Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir 

juros de 1% ao mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na 

forma da Súmula n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da 

correção monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então 

deverá incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a 

atualização da moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E 

PAGAMENTO DOS VALORES EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 

42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. A partir do momento em que restou 

compr [...] (TJ-SC - Apelação Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, 

Orgão Julgador Segunda Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 

de Setembro de 2013, Relator Francisco Oliveira Neto)” Desta feita, restou 

devidamente demonstrado a cobrança indevida, visto que não se 

desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar do autor, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora 

cobrados. Do Dano moral A presente questão encontra-se centrada no 

princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Conforme resulta da doutrina de José 

Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

consequência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à 

fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. É certo, contudo, que 

o valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 
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ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).” Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a 

parte requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais 

causados, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, 

nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o débito 

ensejador da inserção indevida, devendo a Secretaria da Vara oficiar os 

órgãos de proteção ao crédito acerca da inexistência do mencionado 

débito, tudo a ser feito após o trânsito em julgado da sentença. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, c/c Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito 

poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do 

FONAJE. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual 

recurso. Transcorrido in albis e certificando o trânsito em julgado; 

expeça-se mandado de execução. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de janeiro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-66.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR GIANINI DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, na qual a 

parte autora sustenta que teve seu crédito negado em razão de seus 

dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito por débito 

junto ao requerido, que alega desconhecer. Postula pela declaração de 

inexistência do débito, bem como pela indenização por danos suportados. 

Citada a parte requerida, postulou pela improcedência do feito, ante 

constar no contrato acostado nos autos a assinatura da reclamante, o que 

comprovaria a existência de relação jurídica. Instada, a autora requereu a 

procedência do feito, uma vez que não reconhece o contrato acostado. 

Sucinto relatório. Decido. Pois bem. Analisando os autos, verifico que a 

parte requerida sustenta ter o autor adquiridos os seguintes serviços: 1) 

Termo de Adesão de Pessoa Física para serviços SMP. Assevera que a 

inadimplência do crédito cedido, bem como a confissão de dívida, motivou 

a inserção dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Para 

comprovar os fatos arguidos, a empresa ré acostou cópia do “instrumento 

particular de confissão de dívidas e outras avenças.” Desta feita, não 

obstante as alegações da autora, entendo necessária a realização da 

prova pericial a fim de se verificar se a assinatura constante no 

instrumento de confissão de dívida pertence ao autor. Desse modo, 

verificada a complexidade da causa e a imprescindibilidade da perícia, 

outra opção não resta senão a extinção do feito, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, para que as partes discutam, com 

a amplitude processual devida, a questão na Justiça Comum. Nesse 

sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO 

UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é 

necessária à solução da lide, cabe oportunizar a sua produção em 

obediência ao contraditório, não podendo ser acolhido laudo produzido 

unilateralmente por uma das partes para afastar a incompetência dos 

Juizados Especiais para a causa. 2.Recursos conhecidos. Acolhida a 

preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. 3.Custas já 

recolhidas. Cada parte arcará com os honorários de seu advogado. 

(TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 20140410016700 DF 

0001670-07.2014.8.07.0004, Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicação no DJE : 

23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 de Outubro de 2014, Relator 

FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo exposto, julgo EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, por incompetência do Juizado 

Especial Cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem 

custas, a teor do disposto no artigo 54 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’oeste/MT, 04 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-81.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MENEZES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, na qual a 

parte autora sustenta que teve seu crédito negado em razão de seus 

dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito por débito 

junto ao requerido, que alega desconhecer. Postula pela declaração de 

inexistência do débito, bem como pela indenização por danos suportados. 

Citada a parte requerida, postulou pela improcedência do feito, ante 

constar no contrato acostado nos autos a assinatura da reclamante, o que 

comprovaria a existência de relação jurídica. Instada, a autora requereu a 
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procedência do feito, uma vez que não reconhece o contrato acostado. 

Sucinto relatório. Decido. Pois bem. Analisando os autos, verifico que a 

parte requerida sustenta ter o autor adquiridos os seguintes serviços: 1) 

Termo de Adesão de Pessoa Física para serviços SMP. Assevera que a 

inadimplência do crédito cedido, bem como a confissão de dívida, motivou 

a inserção dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Para 

comprovar os fatos arguidos, a empresa ré acostou cópia do “instrumento 

particular de confissão de dívidas e outras avenças.” Desta feita, não 

obstante as alegações da autora, entendo necessária a realização da 

prova pericial a fim de se verificar se a assinatura constante no 

instrumento de confissão de dívida pertence ao autor. Desse modo, 

verificada a complexidade da causa e a imprescindibilidade da perícia, 

outra opção não resta senão a extinção do feito, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, para que as partes discutam, com 

a amplitude processual devida, a questão na Justiça Comum. Nesse 

sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LAUDO 

UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. 1.Se a prova pericial é 

necessária à solução da lide, cabe oportunizar a sua produção em 

obediência ao contraditório, não podendo ser acolhido laudo produzido 

unilateralmente por uma das partes para afastar a incompetência dos 

Juizados Especiais para a causa. 2.Recursos conhecidos. Acolhida a 

preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. 3.Custas já 

recolhidas. Cada parte arcará com os honorários de seu advogado. 

(TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 20140410016700 DF 

0001670-07.2014.8.07.0004, Orgão Julgador 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicação no DJE : 

23/10/2014 . Pág.: 226, Julgamento 21 de Outubro de 2014, Relator 

FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE)” Pelo exposto, julgo EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, por incompetência do Juizado 

Especial Cível, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem 

custas, a teor do disposto no artigo 54 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’oeste/MT, 04 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010634-44.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN TASSI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010634-44.2016.8.11.0011 REQUERENTE: WILLIAN TASSI DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Cuida-se de ação de 

conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que a parte autora aduz que o 

Banco reclamado expediu uma fatura indevida em seu nome em razão de 

suposto contrato de n. º CT05515014138 no valor de R$ 741,52 

(setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos), razão 

porque tivera seu nome inserido no rol dos maus pagadores. O autor alega 

ter tido o seu nome negativado devido a uma dívida inexistente e embora 

tenha tentado solucionar tal dissabor pelas vias administrativas, não 

houve alternativa senão a busca pelo judiciário para se ver ressarcido dos 

danos advindos da injusta cobrança e negativação. Citada a requerida 

compareceu em sede de audiência de conciliação. Assim, ante a 

impossibilidade da composição amigável, as partes apresentaram 

contestação e impugnação. Eis o breve relatório, em que dispensável, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Inicialmente, convém assinalar que 

o processo está apto a julgamento, não havendo a necessidade de 

realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal de Justiça já se 

pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as condições 

que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não 

mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). Da 

ausência de comprovante de endereço em nome do autor. Em que pese o 

Banco reclamado sustentar a obrigatoriedade da juntada de comprovante 

de endereço em nome do autor, o diploma processual civil dispõe em seu 

art. 319 que a mera indicação do seu endereço é o suficiente para a 

presunção de veracidade, in verbis: “Art. 319. A petição inicial indicará: II - 

os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a 

profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e 

a residência do autor e do réu;” Nesse sentido, já se julgou: “TJ-RS - 

Apelação Cível AC 70059105213 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

16/05/2014 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O 

PROCESSO. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. PRESUNÇÃO DE 

VERACIDADE. DESNECESSIDADE PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA. 

A determinação judicial de juntada aos autos de comprovante de 

residência da parte autora é medida prudente e assecuratória mínima do 

bom andamento processual, a fim de evitar a ocorrência de fraudes em 

ações de massa, sem, contudo, manutenção do caráter de emenda da 

inicial, tendo em vista que o comando do art. 282 , inc. II , do CPC , 

estabelece que basta a mera indicação do domicílio e residência da parte. 

Caso em que a autora juntou aos autos documento comprobatório da 

residência e ainda assim foi intimada para acostá-lo aos autos, devendo 

ser desconstituída a sentença de extinção do processo, por não se tratar 

de hipótese prevista no art. 267 , inc. I , do CPC . Ressalva a respeito da 

não suspensão do julgamento deste recurso, conforme Ato nº 01/2014 da 

Presidência desta Corte, porquanto cingida a controvérsia à questão 

processual. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 

(Apelação Cível Nº 70059105213, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 14/05/2014)” 

Assim, afasto a preliminar defendida. No mérito, a demanda deve ser 

julgada procedente. Assim, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou a cobrança indevida do seu nome pela requerida, 

consoante se observa dos documentos acostados na inicial, mais 

precisamente o documento em evento n. 5213868, ao passo que o 

requerido nada trouxe para fazer alusão ao suposto débito conforme 

defendido, mesmo porque as faturas juntadas em evento de n. 5213910, 

não indicam o contrato ensejador da negativação. Apenas para melhor 

elucidar a procedência do pedido, note-se que o requerido nada trouxe a 

fim de corroborar as teses defensivas, apenas apresentou capturas de 

telas que se configuram como prova unilateral e passível de fraude, não 

servindo como embasamento probatório, de acordo com os entendimentos 

jurisprudenciais: “TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Recursos 

R e c u r s o  I n o m i n a d o  R I  0 0 0 0 5 9 0 9 1 2 0 1 3 8 1 6 0 0 3 6 0  P R 

0000590-91.2013.8.16.0036/0 (Acórdão) (TJ-PR) Data de publicação: 

02/12/2014 Ementa: INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO ? AUSÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS PARTES ? TELAS DE 

SISTEMA ? DOCUMENTOS UNILATERAIS SEM FORÇA PROBATÓRIA ? 

DANO MORAL CARACTERIZADO ? ENUNCIADO 12.15 DAS TURMAS 

RECURSAIS DO PARANÁ - VALOR MÓDICO DA INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL ? MINORAÇÃO INDEVIDA. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. os Juízes da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado do Paraná, por unanimidade de votos, no sentido do desprovimento 

do recurso inominad (TJPR - 2Âª Turma Recursal - 

0000590-91.2013.8.16.0036/0 - SÃ£o JosÃ© dos Pinhais - Rel.: FlÃ¡vio 

Dariva de Resende - - J. 28.11.2014) Encontrado em: ? TELAS DE 

SISTEMA ? DOCUMENTOS UNILATERAIS SEM FORÇA PROBATÓRIA ?

DANOMORALCARACTERIZADO” “TRE-ES - 78.2012.608.0050 RE 
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RECURSO ELEITORAL REL 4078 ES (TRE-ES) Data de publicação: 

08/08/2012 Ementa: RECURSO. REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO 

PARTIDÁRIA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA FORÇA 

PROBATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 

20 DO TSE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A ficha de filiação, por si só, 

constitui prova hábil tão somente para fins da regra disposta no art. 19 , § 

2º , da Lei 9.096 /95 - solicitar ao Juiz Eleitoral providências junto aos 

partidos políticos, para que estes observem a regrano caput do aludido 

dispositivo, não constituindo elemento hábil a comprovar a filiação no 

momento do registro de candidatura. 2. Penso que somente se pode 

atribuir forçaprobatória idônea a esses documentos produzidos 

unilateralmente quando os demais elementos dos autos os corroboram. 

Todavia, no presente caso, todas as provas apresentadas pelo 

pré-candidatotêm enfraquecida a sua força probante, pelo fato de serem 

unilaterais, podendo, portanto, serem confeccionadas em qualquer 

momento, bastando retroagir a data de sua elaboração para se eximir das 

imposições eleitorais. 3. O fato de o recorrente constar na lista interna de 

partido e da Ata de Convenção Municipal para escolha de candidatos não 

são suficientes para demonstrar de forma segura o vínculo partidário do 

candidato há pelo menos um ano antesdas eleições de 2012, uma vez que 

a produção desses meios materiais depende exclusivamente de ato 

unilateral dos dirigentes partidários. 4. Recurso conhecido e, no mérito, 

não provido.” Considerando a insuficiência probatória carreada de 

alegações fragilizadas, o requerido não se desincumbiu do ônus que lhe 

cabia, porquanto ter sido deferida a inversão do ônus da prova, se 

limitando a meras alegações de ter exercido apenas seu direito 

regularmente. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO DE CRÉDITO. 

RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. Tratando-se de 

relação consumerista, por força da inversão do ônus da prova, cabe à 

parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol de 

inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” Desta feita, restou devidamente 

demonstrado a cobrança indevida, visto que não se desincumbira do ônus 

de provar a legalidade da cobrança, não sendo crível cobrar do autor, 

hipossuficiente em relação à reclamada, prova diabólica, pois não há como 

comprovar que não utilizou dos serviços ora cobrados. Do Dano moral A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de 

dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os 

danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não 

se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que as insistentes cobranças de faturas 

inexistentes, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa 

mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. Como 

registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente a reparabilidade 

do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no sentido de que o 

‘abalo de crédito’, na sua versão atual, independentemente de eventuais 

prejuízos econômicos que resultariam do protesto indevido do título, 

comporta igualmente ser reparado como ofensa aos valores 

extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas ao seu 

patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano moral 

em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito praticado, 

consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes julgados: 

“Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de indenização 

decorrente da inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, "a 

exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a 

demonstração da existência da inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 

203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA 

- TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” Por 

isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu 

comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por 

ela na inicial. Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que 

seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da 

autora. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo 

este consequência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, 

emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé 

sobre o qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na 

oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria 

firmou-se no sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, 

cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo 

para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte 

do ofensor. A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar 

do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o 

que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. É certo, contudo, que 

o valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).” Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 
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os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a 

parte requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais 

causados, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, 

nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o débito 

ensejador da inserção indevida, devendo a Secretaria da Vara oficiar os 

órgãos de proteção ao crédito acerca da inexistência do mencionado 

débito, tudo a ser feito após o trânsito em julgado da sentença. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, c/c Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito 

poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do 

FONAJE. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual 

recurso. Transcorrido in albis e certificando o trânsito em julgado; 

expeça-se mandado de execução. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de janeiro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito
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Vistos. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que 

a parte autora aduz que embora nunca tenha utilizado os serviços da 

reclamada, tivera seu nome negativado em razão de um suposto contrato 

celebrado sob nº 0204931217, no valor de R$ 129,27 (Cento e vinte e 

nove reais e vinte e sete centavos), o que resultou na indevida inserção 

de seu nome no cadastro de inadimplentes. Citado o requerido 

compareceu em sede de audiência de conciliação, apresentando 

contestação. instada, a autora apresentou impugnação à contestação. É o 

breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

No mérito, o pedido inicial deve ser julgado improcedente. Convém 

assinalar que o processo está apto a julgamento, não havendo a 

necessidade de realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal 

de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes 

as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do 

juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 

2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, 

p. 9.513). Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz 

do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública 

e de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Não obstante os argumentos lançados na 

exordial, denoto que o autor não logrou em demonstrar o fato constitutivo 

de seu direito, mesmo com a inversão do ônus da prova deferido em favor 

da mesma, visto que, ao requerido caberia demonstrar que a autora não 

realizou as provas que alega ter feito na inaugural, ao passo que caberia 

à autora comprovar que o fez, sendo que nos autos quem se desincumbiu 

do encargo fora a parte reclamada. Explico. Muito pelo contrário, conforme 

aduzido pela reclamada em sede de contestação, volvendo o olhar ao 

relatório de ligações feitos pela reclamante entre o período de 22/01/2014 

00:00:00 à 28/10/2014 23:59:59, fora possível extrair que a autora 

realizou, de fato, ligações, embora ateste ser inexistente a relação jurídica 

com a demandada. Assim, clarividente que a cobrança efetivada pela 

demandada é perfeitamente cabível e legítima, porquanto estar apenas 

exercendo seu regular direito ao cobrar serviços devidamente prestados, 

considerando que, a autora efetuou ligações, devendo assim pagar pelo 

serviço utilizado. Vê-se, pois, que caberia à autora a comprovação do fato 

constitutivo do direito alegado, conforme a dicção do artigo 373, inciso I, 

do Código de Processo Civil, mesmo com a inversão do ônus da prova, 

sendo certo que, in casu, a reclamada demonstrou fato extintivo do direito 

do autor, uma vez que totalmente devida a cobrança efetuada. Nesta 

senda, em análise ao conjunto probatório existente nos autos, verifico a 

ausência de prova cabal e robusta acerca dos fatos alegados pela autora, 

sendo perfeitamente lícita a conduta da demandada, posto que agiu em 

exercício regular de seu direito quando diante da inadimplência, insere os 

dados nos órgãos de proteção ao crédito. Nesse sentido: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA E DE INTERNET. 

ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS O CANCELAMENTO DO 

SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS APÓS A 

ALEGADA EXTINÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005300892, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Marta Borges Ortiz, Julgado em 24/03/2015)..” “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COMBO DE SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES. COBRANÇAS APÓS O CANCELAMENTO. 

FATURAS COM VALORES PROPORCIONAIS À UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. 

COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. Diante do exposto, decidem os Juízes Integrantes da 1ª 

Turma Recursal Juizados Especiais do Estado do Paraná, por 

unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos 

exatos termos do vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0013991-92.2014.8.16.0014/0 - Londrina - Rel.: Fernanda Bernert Michelin 

- - J. 07.07.2015)” “CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA E 

INTERNET MÓVEL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA, APÓS 

CANCELAMENTO. COMPROVADA A EFETIVA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO 
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ANTES DA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO, SENDO DEVIDA A 

CONTRAPRESTAÇÃO PELO USUÁRIO. EVIDENCIADA SITUAÇÃO DE 

INADIMPLÊNCIA, A INSCRIÇÃO NEGATIVA TRADUZ EXERCÍCIO REGULAR 

DE DIREITO POR PARTE DA OPERADORA. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003850526, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Julgado em 23/05/2013)” Desse modo, não obstante a inversão 

do ônus da prova, a requerida logrou êxito em provar fato extintivo da 

pretensão do requerente, desincumbindo-se do seu ônus probatório, 

impondo a improcedência da demanda. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com fundamento no artigo 487, 

I do Código de Processo Civil. DEIXO de condenar a reclamante em custas 

e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por 

serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da 

Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau 

de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o 

lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido 

in albis e certificando o trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de 

janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-73.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que 

a parte autora aduz que embora utilize os serviços da reclamada, 

desconhece totalmente o débito que ensejou a negativação de seu nome, 

qual seja, contrato sob nº 729972725, no valor de R$ 73,75 (Setenta e 

três reais e setenta e cinco centavos). Citado o requerido compareceu em 

sede de audiência de conciliação, apresentando contestação. A autora 

apresentou impugnação à contestação, rechaçando os argumentos 

lançados pela reclamada, pugnando pela procedência do feito. É o breve o 

relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. No mérito, 

o pedido inicial deve ser julgado procedente. De proêmio, a reclamada 

aduz preliminarmente a inépcia da inicial, consubstanciada no fato de que 

o comprovante de endereço constante nos autos não estar em nome do 

requerente. Pois bem. Em que pese a nobre titânica tese aduzida pela 

reclamada, tal não merece acolhimento. Explico. Embora de fato o 

comprovante de endereço aportado aos autos constar nome estranho a 

presente lide, existem no feito outros elementos contundentes a confirmar 

que o reclamante possui residência fixa na Comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT, sendo o reconhecimento da inépcia alegada medida 

extremamente formalista e burocrático, indo totalmente contra os princípios 

basilares do Juizado Especial e do Código de Processo Civil, além dos 

princípios norteadores da Constituição Federal, tais como o acesso à 

justiça, celeridade processual, e instrumentalidade das formas. Ademais, o 

art. 14, §1º, da Lei 9.099/95, dispõe acerca das informações essências ao 

pedido do reclamante, deixando clarividente que é apenas imprescindível a 

indicação, e não traz qualquer formalidade de como tais dados deverão 

ser apresentados em juízo. Vejamos: “Art. 14. O processo instaurar-se-á 

com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado. § 

1º Do pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível: I - o 

nome, a qualificação e o endereço das partes; II - os fatos e os 

fundamentos, de forma sucinta; III - o objeto e seu valor.” Dessa feita, 

REJEITO a preliminar aventada, passando ao julgamento do mérito. No 

tocante à preliminar de impossibilidade de deferimento da juistça gratuita 

pugnada pelo autor, tal não merece acolhimento, porquanto sequer este 

juízo tenha analisado o pleito em voga, uma vez que deixado para 

momento oportuno, razão pela qual rejeito a preliminar posta. Ab initio, 

destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

a cobrança e negativação indevida do seu nome pela requerida, 

consoante se observa dos documentos acostados a inicial, mesmo 

inexistindo o débito em voga, uma vez que não nega a relação jurídica, 

mas sim o débito negativado. A requerida sustenta a existência do débito 

acostando telas de sistema apresentadas, com o fim de corroborar as 

alegações. Todavia, como é sabido, tais telas são inservíveis para tal fim, 

uma vez que produzidas de forma unilateral e facilmente manipuladas, ao 

passo que se limita também a aduzir a existência da relação jurídica, 

contudo, tal não fora negada pela reclamante, mas apenas a existência do 

débito negativado. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (PIC) C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. PROVA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA REGULARIDADE 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 

333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O 

CONDÃO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. Diante do 

exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, 

conhecer do recurso interposto e, no mérito, julgar provido, nos exatos 

termos do voto” (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 

-Umuarama - Rel.: Marcelo de Resende Castanho - - J. 14.09.2015). 

“CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. 

Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas sem 

pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida 

a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em 

decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser imputado. 

Anotese que os documentos juntados aos autos são telas sistêmicas 

unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o número de 

parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Desta feita, restou 

devidamente demonstrado a cobrança indevida, visto que a requerida não 

se desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora 

cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise 

dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano moral A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 
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crédito por débito decorrido de relação jurídica não mais existente, posto 

que a autora anteriormente, de fato, encontrava-se em mora, contudo, em 

momento posterior efetivou o pagamento dos débitos. Ocorreu que, 

mesmo diante da extinção da mora, pelo pagamento do débito em voga, a 

requerida manteve a negativação do nome da reclamante, medida está 

ilegal e totalmente arbitrária. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir 

da responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário 

do que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a cobrança indevida de valor além do 

contratado, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa 

mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

consequência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Nesse sentido: 

“CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. VENDA DE INTERNET 3G. INEXISTÊNCIA 

DE TECNOLOGIA REFERENTE AO SERVIÇO NO MUNICÍPIO DA AUTORA. 

FORNECIMENTO DE 2G. PUBLICIDADE ENGANOSA. INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

TÉCNICA. IMPORTÂNCIA COBRADA PELO SERVIÇO COMERCIALIZADO 

NÃO CONDIZ COM O EFETIVAMENTE OFERTADO E PRESTADO. 

AUSÊNCIA DE COBERTURA 3G INCONTESTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. 1. Relata a 

autora que contratou serviço de internet 3G - "3G MAIS 600KBPS 

ILIMITADO" - da ré, que veio a apresentar lentidão na velocidade de 

navegação com frequência. Posteriormente, descobriu que no seu 

município não havia disponibilidade de tecnologia 3G, tendo utilizado desde 

o início o modelo 2G, motivo pelo qual realizou o cancelamento do contrato. 

Requereu a juntada de todos os pagamentos feitos por internet e taxas 

efetuados pela autora, bem como a repetição do indébito em dobro pelas 

faturas que pagou valor maior de R$29,90 e a título de danos morais. A 

demanda foi julgada procedente para condenar a ré à devolução em dobro 

dos valores pagos maiores de R$29,90, totalizando R$2.304,84, bem como 

ao pagamento de R$2.500,00 a título de danos extrapatrimoniais. Recorreu 

a parte ré visando à reforma da total da sentença, bem como ao 

acolhimento da preliminar de incompetência do JEC. 2. Preliminarmente, há 

de se ressaltar que o Juizado Especial é competente para o enfrentamento 

da matéria, porquanto a mesma não se mostra complexa. Desnecessária, 

face aos elementos informadores do processo, a realização de perícia 

técnica. Assim, a preliminar suscitada não merece acolhimento. 3. A 

atitude da ré de comercializar internet 2G como se fosse 3G é caso de 

publicidade enganosa, visto que é impensável cogitar que a empresa, 

quando a autora informou o município onde reside no momento da 

contratação, desconhecia o fato de que a tecnologia existente tornava 

inviável o fornecimento de qualquer serviço 3G naquela localidade. 4. 

Inconteste a inexistência de sinal 3G alegada pela parte autora, 

considerando o documento acostado à fl. 82 e a omissão da ré em se 

manifestar no sentido de refutar os argumentos autorais acerca da 

ausência de cobertura na localidade da referida tecnologia. 5. Consoante 

o art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado indevidamente 

terá direito à devolução dobrada dos valores, o que se aplica ao caso 

concreto, pois a autora contratou serviço de internet 3G, pagando por 

quantia atinente a essa tecnologia, e posteriormente descobriu que se 

tratava de 2G, inferior, pois, à adquirida no ato da contratação, cuja 

mensalidade certamente seria menos onerosa a ela. Por conseguinte, a 

repetição do indébito em dobro é devida. 6. A fundamentação utilizada 

para a repetição dobrada quanto a serem restituídos os valores maiores 

de R$29,90 não foi rebatida pela ré, sendo, portanto, inconteste. Dessa 

forma, deve ser utilizada como base para a estipulação da importância 

devida. 7. Dessa forma, a situação ultrapassa as bar reiras do mero 

incômodo, dissabor ou contratempos e é passível de indenização pelos 

danos morais. 8. O quantum indenizatório de R$2.500,00, fixado na 

sentença, vai ao encontro dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como a extensão do dano e a condição econômica 

da vítima e do infrator, devendo ser mantido. SENTENÇA MANTIDA PELOS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005016720, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 27/08/2014)” Passo, na 

oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria 

firmou-se no sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, 

cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo 

para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte 

do ofensor. É certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral 

puro não pode ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, 

nem tampouco irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas 

físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, fiando-se na 

impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Pelo 

o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte 

requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao 

autor, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico e 

consequentemente o débito ensejador da inserção indevida, devendo a 

Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da 

inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-62.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DOS SANTOS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que 

a parte autora aduz que embora nunca tenha utilizado os serviços da 

reclamada, tivera seu nome negativado em razão de um suposto contrato 

celebrado sob nº 001236686120000, com valores de R$ 548,76 

(quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos) e R$ 
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449,47(quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete 

centavos), o que resultou na indevida inserção de seu nome no cadastro 

de inadimplentes. Citado o requerido compareceu em sede de audiência de 

conciliação, apresentando contestação. Instada, a autora apresentou 

impugnação à contestação, requerendo a procedência da demanda. É o 

breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. No que toca à 

preliminar consubstanciada na alegada ilegitimidade passiva, tal não 

merece próspera, porquanto bastar volver o olhar às negativações 

levadas à efeito no nome da requerente para verificar que a demandada 

fora a responsável pela inclusão, não havendo que se falar em afastar 

sua legitimidade para atuar no presente feito, razão pela qual rejeito a 

preliminar posta. Convém assinalar que o processo está apto a julgamento, 

não havendo a necessidade de realização de provas em audiência. O C. 

Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, 

asseverando que “presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 

proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 

em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). Ab initio, destaco que a presente 

lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No 

caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em 

razão do disposto nos artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, que abrange no conceito de consumidor todas as vítimas do 

evento danoso, bem como todas as pessoas expostas às práticas nele 

previstas, caso dos autos: Art. 17. Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Art. 29. Para 

os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele 

previstas. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Analisando os 

autos, verifico que a parte autora comprovou a cobrança e negativação 

indevida do seu nome pelo banco requerido, consoante se observa dos 

documentos acostados na inicial, mesmo nunca tendo utilizado dos 

serviços dessa. Em contrapartida, a requerida sustenta a existência do 

débito, contudo, não acostou quaisquer provas com o fim de corroborar 

as alegações vertidas, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe 

cabia, porquanto ter sido deferida a inversão do ônus da prova, se 

limitando a meras alegações de ter exercido apenas seu direito 

regularmente. Nesse sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

DEFEITO NO SERVIÇO PRESTADO PELO BANCO. INSCRIÇÃO DO NOME 

DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. HIPÓTESE QUE COMPORTA REPARAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE ACORDO COM O 

ART. 42, § ÚNICO DO CDC. O RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS 

PROBATÓRIO, IMPONDO A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. O 

VALOR DA INDENIZAÇÃO FOI FIXADO DE MODO EQUITATIVO. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor à questão sob análise, conforme seu art. 6º, 

inciso VIII, uma vez constatada a vulnerabilidade e hipossuficiência do 

consumidor, enseja a inversão do ônus da prova contra o fornecedor de 

produtos e serviços. Em razão da sistemática adotada pelo Código de 

Defesa do Consumidor, mormente na norma contida em seu artigo 14, a 

responsabilidade por vício na prestação de serviço bancário é objetiva, 

devendo a prestadora de serviços responder pelos danos que causar ao 

consumidor. 2. O defeito no serviço prestado pelo banco e os transtornos 

ocasionados ao autor, impõe à instituição financeira o dever de indenizar 

material e moralmente o consumidor, já que suporta os riscos inerentes da 

atividade desenvolvida, devendo ter cautela e zelo na hora de cumprir com 

suas obrigações, fato este que não ocorreu na presente lide. 3. Restando 

comprovada a ilegalidade da cobrança na conta corrente do autor, à luz 

da jurisprudência desta 3ª Turma Recursal dos Juizados do Distrito 

Federal, a repetição em dobro prescinde da prova de má-fé, motivo pelo 

qual a cobrança, desde que indevida, atrai a punição prevista no artigo 42, 

parágrafo único, do CDC. Precedente: (Acórdão n.851729, 

20140710358070ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 

24/02/2015, Publicado no DJE: 02/03/2015. Pág.: 337) 4. Consolidado na 

jurisprudência o entendimento de que a inscrição ou a 05/01/2018 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO NO SERVIÇ… 

https://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/310803185/recurso-inominado-r

i-7168314320158070016 2/2 manutenção indevida em cadastro de 

inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral 

in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do ato ilícito, cujos 

resultados são presumidos. Precedente julgado no STJ: AgRg no Ag 

1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão. 5. Ressalta-se que 

caberia ao recorrente provar que o recorrido possuía débito referente à 

conta corrente, demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor, nos termos do que dispõe o art. 333, inciso 

II, do CPC. Porém, o réu não se desincumbiu do seu ônus probatório, 

impondo a procedência dos pedidos autorais. 6. O valor da indenização a 

título de danos morais deve ser fixado de modo equitativo, respeitadas a 

condição econômica de cada uma das partes e a gravidade do evento, 

obedecendo-se também à finalidade punitiva e também pedagógica da 

sanção. 7. Assim, deve ser mantida a sentença que julgou procedentes os 

pedidos autorais, condenando o banco recorrente ao pagamento em favor 

do autor da quantia de R$ 680,00, a título de danos materiais já com a 

dobra, bem como a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a 

título de danos morais, devidamente corrigidos pelo INPC a partir da data 

da sentença, além de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e 

ainda, condenando, ainda, o recorrente a retirar o nome do autor de 

quaisquer cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, CDL, etc.). 8. 

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. 9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre 

o valor da condenação, devidamente atualizado. 10. A súmula de 

julgamento servirá como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei dos 

Juizados Especiais Estaduais Cíveis e ainda por força dos artigos 12, 

inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do Regimento Interno das Turmas 

Recursais. (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJ-DF - 

RECURSO INOMINADO : RI 07168314320158070016, Orgão Julgador 

TERCEIRA TURMA RECURSAL Publicação Publicado no DJE : 01/12/2015 . 

Pág.: Sem Página Cadastrada. Julgamento 25 de Novembro de 2015 

Relator ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO)” “JUIZADO ESPECIAL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA. CONTRATO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA 

ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO 

IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM ARBITRADO COM 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO RÉU 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado interposto pela parte 

ré, Banco PAN S/A, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos 

formulados na inicial, declarando a inexistência de relação jurídica entre as 

partes referente ao contrato nº 4990849392 e condenando-o ao 

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais em 

razão da negativação indevida em nome do autor. 2. Recurso regular, 

próprio e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas. 3. A controvérsia 

deve ser dirimida com atenção às normas elencadas na Lei n. 8.078/1990, 

pois as partes envolvidas adequam-se aos conceitos de consumidor e 

fornecedor nela previstos. 4. A responsabilidade por vício na prestação 

de serviço bancário é objetiva, devendo a prestadora de serviços 

responder pelos danos que causar ao consumidor. A teoria do risco do 

negócio ou atividade, neste caso, é a base da responsabilidade objetiva 

do CDC, que protege a parte mais frágil da relação jurídica, razão pela qual 

a fraude realizada em nome do recorrido deve ser reparada. 5. Neste 

caso, a falha no serviço de segurança do banco, que permite a 

formalização de contrato de empréstimo consignado por terceiros, 

caracteriza fato do serviço, o que atrai o dever do fornecedor de 

comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou terceiro para afastar sua 

responsabilidade de reparar o dano (CDC, art. 14, § 3º). 05/01/2018 

JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO REALIZ… 

https://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/306225380/apelacao-civel-do-ju

izado-especial-acj-20150910142724 2/2 6. A propósito, neste sentido, o 

entendimento sumulado do STJ (Súmula 479 - As instituições financeiras 
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respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo 

a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações 

bancárias. DJ-e 01/08/2012 - STJ). 7. Desta feita, correta a sentença que 

afirma que a instituição bancária não se desincumbiu de seu ônus 

processual, uma vez que não comprovou fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito invocado. 8. Quanto ao dano moral, está evidente que 

houve violação aos direitos da personalidade. O valor da indenização a 

este título foi bem sopesado e fixado na sentença, obedecendo-se aos os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade para a sanção. Dessa 

forma, não há que se falar em minoração do valor da indenização. 9. Por 

fim, também não merece ser acolhida a tese do recorrente de que os juros 

moratórios devem incidir a partir do arbitramento. No caso, os juros correm 

a partir da citação, conforme 405 do CC. Irreparável a sentença. 10. 

Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos. 11. Condeno o recorrente vencido (réu) ao 

pagamento de custas, se houver. Sem honorários porque não houve 

apresentação de contrarrazões. 12. Acordão elaborado na forma do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 

TJ-DF - Apelação Cível do Juizado Especial : ACJ 20150910142724, Orgão 

Julgador 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal 

Publicação Publicado no DJE : 18/02/2016 . Pág.: 305 Julgamento 16 de 

Fevereiro de 2016 Relator ARNALDO CORRÊA SILVA)” Desta feita, restou 

devidamente demonstrado a cobrança indevida, visto que a requerida não 

se desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora 

cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise 

dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano moral A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica não mais existente, posto 

que a autora anteriormente, de fato, encontrava-se em mora, contudo, em 

momento posterior efetivou o pagamento dos débitos. Ocorreu que, 

mesmo diante da extinção da mora, pelo pagamento do débito em voga, a 

requerida manteve a negativação do nome da reclamante, medida está 

ilegal e totalmente arbitrária. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir 

da responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário 

do que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a cobrança indevida de valor além do 

contratado, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa 

mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

consequência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Nesse sentido: 

“CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. VENDA DE INTERNET 3G. INEXISTÊNCIA 

DE TECNOLOGIA REFERENTE AO SERVIÇO NO MUNICÍPIO DA AUTORA. 

FORNECIMENTO DE 2G. PUBLICIDADE ENGANOSA. INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

TÉCNICA. IMPORTÂNCIA COBRADA PELO SERVIÇO COMERCIALIZADO 

NÃO CONDIZ COM O EFETIVAMENTE OFERTADO E PRESTADO. 

AUSÊNCIA DE COBERTURA 3G INCONTESTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. 1. Relata a 

autora que contratou serviço de internet 3G - "3G MAIS 600KBPS 

ILIMITADO" - da ré, que veio a apresentar lentidão na velocidade de 

navegação com frequência. Posteriormente, descobriu que no seu 

município não havia disponibilidade de tecnologia 3G, tendo utilizado desde 

o início o modelo 2G, motivo pelo qual realizou o cancelamento do contrato. 

Requereu a juntada de todos os pagamentos feitos por internet e taxas 

efetuados pela autora, bem como a repetição do indébito em dobro pelas 

faturas que pagou valor maior de R$29,90 e a título de danos morais. A 

demanda foi julgada procedente para condenar a ré à devolução em dobro 

dos valores pagos maiores de R$29,90, totalizando R$2.304,84, bem como 

ao pagamento de R$2.500,00 a título de danos extrapatrimoniais. Recorreu 

a parte ré visando à reforma da total da sentença, bem como ao 

acolhimento da preliminar de incompetência do JEC. 2. Preliminarmente, há 

de se ressaltar que o Juizado Especial é competente para o enfrentamento 

da matéria, porquanto a mesma não se mostra complexa. Desnecessária, 

face aos elementos informadores do processo, a realização de perícia 

técnica. Assim, a preliminar suscitada não merece acolhimento. 3. A 

atitude da ré de comercializar internet 2G como se fosse 3G é caso de 

publicidade enganosa, visto que é impensável cogitar que a empresa, 

quando a autora informou o município onde reside no momento da 

contratação, desconhecia o fato de que a tecnologia existente tornava 

inviável o fornecimento de qualquer serviço 3G naquela localidade. 4. 

Inconteste a inexistência de sinal 3G alegada pela parte autora, 

considerando o documento acostado à fl. 82 e a omissão da ré em se 

manifestar no sentido de refutar os argumentos autorais acerca da 

ausência de cobertura na localidade da referida tecnologia. 5. Consoante 

o art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado indevidamente 

terá direito à devolução dobrada dos valores, o que se aplica ao caso 

concreto, pois a autora contratou serviço de internet 3G, pagando por 

quantia atinente a essa tecnologia, e posteriormente descobriu que se 

tratava de 2G, inferior, pois, à adquirida no ato da contratação, cuja 

mensalidade certamente seria menos onerosa a ela. Por conseguinte, a 

repetição do indébito em dobro é devida. 6. A fundamentação utilizada 

para a repetição dobrada quanto a serem restituídos os valores maiores 

de R$29,90 não foi rebatida pela ré, sendo, portanto, inconteste. Dessa 

forma, deve ser utilizada como base para a estipulação da importância 

devida. 7. Dessa forma, a situação ultrapassa as bar reiras do mero 

incômodo, dissabor ou contratempos e é passível de indenização pelos 

danos morais. 8. O quantum indenizatório de R$2.500,00, fixado na 

sentença, vai ao encontro dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como a extensão do dano e a condição econômica 

da vítima e do infrator, devendo ser mantido. SENTENÇA MANTIDA PELOS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005016720, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 27/08/2014)” Passo, na 

oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria 

firmou-se no sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, 

cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo 

para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte 

do ofensor. É certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral 

puro não pode ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, 

nem tampouco irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas 

físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, fiando-se na 

impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 
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caso sub examine, fixo a indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Pelo 

o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela 

alhures deferida, para condenar a parte requerida, ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico e 

consequentemente o débito ensejador da inserção indevida, devendo a 

Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da 

inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo 

requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-83.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE PAIVA MAZALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que 

a parte autora aduz que após a mudança do banco HSBC para 

BRADESCO seria necessária a troca do cartão de crédito, no qual foi 

solicitado e para tanto, o Banco expediu fatura de anuidade. Todavia, 

apesar do pagamento de anuidade do novo cartão, tal não foi entregue no 

prazo previsto, motivo pelo qual o reclamado entrou em contato com a 

central de atendimento e foi informado que chegaria entre 07 a 09 dias. 

Não obstante, o autor ainda sustenta que decorreram mais de dois meses 

do pagamento da anuidade e o cartão ainda não foi entregue, não 

havendo outra alternativa senão socorrer ao Judiciário para que o 

reclamado seja compelido na obrigação de fazer de entregar o cartão de 

crédito, bem como seja condenado a pagar valor correspondente ao dano 

moral sofrido. Citado o requerida compareceu em sede de audiência de 

conciliação, apresentando contestação. O autor apresentou impugnação à 

contestação, rechaçando os argumentos lançados pela reclamada, 

pugnando pela procedência do feito. É o breve o relatório, em que pese 

previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Convém assinalar que o 

processo está apto a julgamento, não havendo a necessidade de 

realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal de Justiça já se 

pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as condições 

que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não 

mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). Por 

questão lógica, passo à análise da preliminar. Da impossibilidade de 

cumprimento da obrigação de fazer. O requerido persegue o 

conhecimento da impossibilidade do cumprimento da liminar sob o 

fundamento de que o cartão de crédito possui pendências a serem 

sanadas e que quando da mudança da instituição financeira, todos os 

cartões foram cancelados. Sem delongas, entendo que a questão 

levantada confunde-se com o mérito da causa, sendo apreciada quando 

de sua análise, não havendo que se falar em reanálise da tutela. 

Ultrapassada tal preliminar, passo ao mérito. No mérito, o pedido inicial 

deve ser julgado procedente. Ab initio, destaco que a presente lide deve 

ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas 

são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou que embora existente a relação jurídica com a 

reclamada, a mesma apresentou falha em sua prestação de serviço, a 

partir do momento em que demorou mais de 02 (dois) meses para entregar 

seu novo cartão de crédito, e, para espanto da autora, continuou ainda 

assim cobrando valores referentes ao seguro e anuidade do cartão em 

voga, se vendo assim o mesmo obrigado a adimplir os débitos por receio 

de ver seu nome negativado. Digo isso com o olhar volvido aos 

documentos aportados aos autos pela reclamante, sendo que cumpriu 

com o requisito constante no art. 373, I, do CPC, qual seja, trouxe aos 

autos prova do fato constitutivo de seu direito. Em contrapartida, a 

reclamada não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja, trazer 

aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 

373, II, do CPC), posto que se limitou a alegar a impossibilidade da entrega 

do cartão, visto que o cartão possuía pendências que não foram sanadas 

pelo autor, o que não merece prosperar. Explico. O Banco reclamado 

defende que o cartão de crédito da bandeira VISA possuía pendências a 

serem sanadas, nas quais o autor se manteve omisso, no entanto, 

compulsando os documentos anexados nos autos, observo que o cartão 

em debate se trata da bandeira MASTERCAD, ou seja, a relação jurídica 

tratada é diversa ao que o requerido tenta impor de modo errôneo e 

confuso. Assim, considerando que o vínculo da prestação de serviços diz 

respeito ao cartão da bandeira MASTERCAD, o requerido não comprovou 

qualquer pendência naqueles e fragilizados estão os seus argumentos 

carreados de insuficiência probatória, eis que não juntou qualquer 

contrato ou notificações que atestem a impossibilidade da entrega do 

cartão. Sendo assim, restou demonstrado a falha na prestação de serviço 

pela demandada, sendo a procedência do pedido exordial medida que se 

impõe. Nesse sentido: “TJ-RS - Recurso Cível 71004447363 RS (TJ-RS) 

Data de publicação: 04/11/2013 Ementa: RECURSO INOMINADO. 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. LINHA TELEFÔNICA 

UTILIZADA POR ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA 

DO USUÁRIO. OCORRÊNCIA DE CHIADOS E INTERRUPÇÕES NAS 

LIGAÇÕES RECEBIDAS E EFETUADAS. CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE 

DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. SITUAÇÃO 

QUE PERDUROU POR MAIS DE 15 DIAS, ATÉ A REGULARIZAÇÃO PELA 

RÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE 

UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO, EVIDENTEMENTE NECESSÁRIO AO 

DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ESTABELECIMENTO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 2.500,00, QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO, 

NOS TERMOS DO ART. 219 DO CPC . SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004447363, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 30/10/2013)” Do Dano 

moral Os danos morais surgem em consequência de uma conduta ilícita ou 

injusta que venha a acarretar sentimento negativo em qualquer pessoa de 

senso comum, como vexame, constrangimento, humilhação, dor etc. A 

meu ver o simples fato de o autor se encontrar obstado até hoje de seu 

cartão de crédito e ter sido cobrado tarifa não gera dano moral, por não 

ter lhe afetado a honra ou a honorabilidade do consumidor, portanto não 

se trata de “damnum in re ipsa”, ou seja, que o dano é presumido, 

independendo de comprovação deste. Assim, estou convicta de que 

inexistindo prova nos autos da ocorrência de algum fato gerador do dano 

moral, ante a falha na entrega do cartão solicitado, pois tal fato não tem o 

condão de causar, por si só, danos morais à parte autora não 

ultrapassando os limites dos transtornos da vida cotidiana, mesmo porque 

o autor possui outros meios de crédito, causando-lhe mero aborrecimento. 

Ressalto que a vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem 
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se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Em meu 

entender, os fatos descritos nos autos, por si só, não gera danos morais. 

O dano moral é exteriorizado por condutas que diminui a personalidade, ou 

desmoraliza os dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena 

Diniz, in “Curso de Direito Civil Brasileiro”, 7º volume, Responsabilidade 

Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, in verbis: "O dano moral, ensina-nos 

Zannoni, não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a 

humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes 

estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do 

dano. A dor que experimentam os pais pela morte violenta do filho, o 

padecimento ou complexo de quem suporta um dano estético, a 

humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de espírito 

contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a seu 

modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas 

aqueles que foram decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o 

qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos 

alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar 

indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. Mas, se 

houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos 

lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a 

reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um 

preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes 

outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão 

jurídica por eles sofrida." Danos morais, na definição de Wilson Mello da 

Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria, “são lesões 

sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio 

ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição com o 

patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de 

valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 1955, nº. 1). A 

jurisprudência é pacífica que só a dor real e profunda enseja danos 

morais, não meros aborrecimentos ou desgastes emocionais: “Nem todo 

aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título 

de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela 

vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 

0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).” 

Nesse mesmo sentido, já se julgou: “AGRAVO LEGAL - ABERTURA DE 

CONTA EM BANCO - DEMORA NA ENTREGA DE CARTÃO DE DÉBITO - 

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO. 

Inexistência de conduta violadora aos direitos da personalidade capaz de 

embasar a condenação em pecúnia, pelo fato de a conta do autor ter sido 

aberta em local diverso do pretendido por ele. Incidência da inteligência do 

verbete de súmula nº 75 desta Casa de justiça. Negado provimento ao 

recurso. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO : APL 

00314631120078190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 47 VARA CIVEL, 

Orgão Julgador DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL Partes APELANTE: 

RAMON RICARDO RIBEIRO, APELADO: BANCO SANTANDER S A 

Publicação 18/11/2010 Julgamento 27 de Outubro de 2010 Relator EDSON 

AGUIAR DE VASCONCELOS).” “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA ENTREGA DO CARTÃO 

MAGNÉTICO. SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO CONSUMIDOR QUE, EM 

REGRA, SE RESUME A MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE EFETIVA CONSEQUÊNCIA DE MAIOR RELEVÂNCIA. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005320031, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 18/03/2015).” 

Dessa feita, não vislumbro a configuração do dano moral pugnado, de 

modo que o indeferimento do pleito em voga é medida que se impõe. Pelo o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar a parte requerida na obrigação de fazer quanto à entrega do 

produto, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária, nos 

termos do art. 39, incisos II, IX e XII do CDC, julgando extinto o presente 

feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal 

devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis e 

certificando o trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de janeiro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito
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VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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Vistos. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que 

a parte autora aduz que embora tenha contratado os serviços de tv por 

assinatura da reclamada, mesmo tendo quitado sua fatura mensal, 

continuou sendo cobrada, o que ensejou no pagamento em duplicidade da 

fatura, por receio de ter seu nome negativado. Assim, busca a repetição 

do indébito, com a condenação da reclamada em pagar danos morais. 

Citado o requerido compareceu em sede de audiência de conciliação, 

apresentando contestação. A autora apresentou impugnação à 

contestação, rechaçando os argumentos lançados pela reclamada, 

pugnando pela procedência do feito. É o breve o relatório, em que pese 

previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. No mérito, o pedido inicial deve 

ser julgado procedente. Convém assinalar que o processo está apto a 

julgamento, não havendo a necessidade de realização de provas em 

audiência. O C. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a 

questão, asseverando que “presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). Ab initio, destaco 

que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

a cobrança indevida pela requerida, consoante se observa dos 

documentos acostados a inicial, mesmo tendo quitado a fatura, ainda que 

fora do vencimento, sendo indevida a cobrança e pagamento em 

duplicidade. Em contrapartida, a requerida sustenta a existência do débito, 

contudo, não acostou quaisquer provas com o fim de corroborar as 

alegações vertidas, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, 

porquanto ter sido deferida a inversão do ônus da prova, se limitando a 

meras alegações de ter exercido apenas seu direito regularmente. Nesse 

sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO. 

PARCELAS TEMPESTIVAMENTE PAGAS. COBRANÇA POSTERIOR 

INDEVIDA. ADEQUADA APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI N. 8.078/90. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Restou comprovada a 

cobrança indevida realizada pela ré, de parcela afeta a acordo de 

parcelamento de débito realizado entre as partes, devidamente paga na 

data do vencimento. 2. Assim, é evidente o acerto da r. sentença ao 

condenar a instituição financeira à devolução em dobro do valor pago. 3. 

Diante da cobrança indevida, do efetivo pagamento e da inexistência de 

qualquer justificativa ao ocorrido, atingindo, desse modo, a boa-fé que 

deve permear toda relação contratual, incide a dobra do art. 42 da Lei n. 

8.078/90. 4. Quanto ao termo inicial da incidência de correção monetária e 

dos juros de mora, a sentença não merece reparo. O termo inicial da 

incidência da correção monetária quanto ao valor da condenação em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 746 de 1071



danos materiais deve ser a data do efetivo desembolso, e os juros devem 

incidir a partir da citação inicial (art. 405 do Código Civil, c/c, art. 219 do 

Código de Processo Civil), por se tratar de responsabilidade contratual[1]. 

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra 

do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenado o recorrente ao pagamento das 

custas processuais. Sem honorários, em razão da inexistência de 

contrarrazões. [1] ?(...) Tratando-se de responsabilidade contratual, os 

juros moratórios incidirão a partir da citação. Precedentes.(...)? (STJ - 

AgRg no REsp: 1416952 RS 2013/0370867-0, Relator: Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/12/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 19/12/2013.) (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios TJ-DF - RECURSO INOMINADO : RI 07023078020158070003, 

Orgão Julgador TERCEIRA TURMA RECURSAL Publicação Publicado no 

DJE : 18/02/2016 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Julgamento 11 de 

Fevereiro de 2016 Relator SANDRA REVES VASQUES TONUSSI).” 

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO JÁ PAGO. CADASTROS DE 

INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.A contenda deve ser dirimida com 

atenção às normas elencadas na Lei n. 8.078/1990, pois as partes 

envolvidas adequam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor nela 

previstos. 2.A recorrente inscreveu indevidamente o nome da recorrida 

nos cadastros de inadimplentes, em razão de dívida já paga, consoante 

demonstra o documento de fl. 16 dos autos. Com efeito, configura falha na 

prestação de serviço a negativação do nome da consumidora por dívida já 

quitada. 3.Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços 

responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos 

causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. A 

teoria do risco do negócio ou atividade, neste caso, é a base da 

responsabilidade objetiva do CDC, que protege a parte mais frágil da 

relação jurídica, razão pela qual tem-se que os danos decorrentes da 

inscrição indevida do consumidor nos cadastros de inadimplentes, devem 

ser reparados. 4.Na hipótese, a recorrente também não se desincumbiu do 

ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor com relação à regularidade da cobrança do débito, como 

determina o art. 333, II, do CPC. 5.É cabível a condenação por danos 

morais, já que a honra subjetiva da parte autora/recorrente foi atacada, 

caracterizando, portanto, o referido dano, sendo desnecessária, no caso, 

a comprovação concreta da ocorrência de abalos 05/01/2018 JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

D É B I T O  C / C  R E P A R A Ç Ã O  D E  D A N O S  M … 

https://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/239834050/apelacao-civel-do-ju

izado-especial-acj-20150310129386 2/2 profundos, capazes de alterar a 

paz de espírito e psíquica da consumidora, já que seria quase impossível 

para a vítima comprovar a sua dor, tristeza e humilhação através de 

documentos e depoimentos. 6.A inscrição indevida em cadastros de 

inadimplentes prescinde de prova do dano moral, que é satisfeita com a 

demonstração da existência da anotação negativa no rol de maus 

pagadores, configurando assim, dano in re ipsa (AgRg no AREsp 

217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013). 7.Para a aferição do valor do 

dano moral, há que considerar a finalidade do mesmo: compensação, 

punição e prevenção. A primeira delas se caracteriza como uma função 

compensatória a fim de satisfazer a vítima face da privação ou violação 

dos seus direitos da personalidade. A finalidade de punição visa à sanção 

do agente causador do dano com o dever de reparar a ofensa imaterial 

com parte de seu patrimônio. Por último, a função de prevenção tem o fito 

de desestimular e intimidar o ofensor, desarticulando a prática de ilicitudes 

semelhantes. 8.O valor da indenização no presente caso foi fixado 

considerando-se a lesão sofrida, a condição financeira das empresas 

requeridas e o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se 

pela proporcionalidade e razoabilidade. 9.Recurso conhecido e 

desprovido. Sentença mantida para condenar a recorrente a pagar à 

recorrido, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). 10.Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas 

processuais adicionais, se houver, e honorários advocatícios, estes 

últimos arbitrados 10% sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe 

o art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 11.A súmula de julgamento servirá como 

acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei dos Juizados Especiais 

Estaduais Cíveis e ainda por força dos artigos 12, inciso IX, 98, parágrafo 

único e 99, do Regimento Interno das Turmas Recursais. (Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e Territórios TJ-DF - Apelação Cível do Juizado 

Especial : ACJ 20150310129386, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal Publicação Publicado no DJE : 

05/10/2015 . Pág.: 432 Julgamento 29 de Setembro de 2015 Relator 

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO)” Desta feita, restou devidamente 

demonstrado a cobrança indevida, visto que a requerida não se 

desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora 

cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise 

dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do Dano moral A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora, tão somente em razão da tutela de urgência concedida por 

este juízo não obtivera seu nome protestado por débito inexistente. Assim, 

apesar da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus 

atos, a sua responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou 

demonstrada de forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina 

de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão 

de direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento 

ou dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” “TELEFONIA. 

COBRANÇAS DE SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. ALEGA O RECLAMANTE 

A ILEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS A TÍTULO DE ?PA 154 ASS. S/ 

FRANQUIA OI FIXO?, PORQUANTO JAMAIS CONTRATADOS. LIMINAR 

CONCEDIDA A FIM DE ABSTER A RECLAMADA DE NEGATIVAR O NOME 
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DO RECLAMANTE NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO EM 

RELAÇÃO ÀS COBRANÇAS DESCRITAS NA INICIAL, SOB PENA DE 

MULTA NO IMPORTE DE R$ 3.000,00. RECLAMADA QUE NÃO PRODUZ 

PROVA CAPAZ DE EXIMI-LA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA PARCIAL CONDENOU A RECLAMADA A RESTITUIR OS 

VALORES COBRADOS DE FORMA INDEVIDA, LIMITADO AO PERÍODO DE 

5 ANOS, COM EXCEÇÃO DOS MESES DE JUNHO DE 2012 A MARÇO DE 

2013 (10 MESES) EM QUE NÃO HOUVERAM COBRANÇAS INDEVIDAS. 

INSURGÊNCIA RECURSAL QUE PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA 

RECLAMADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INCIDÊNCIA DO CDC. INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR 

A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS (INTELIGÊNCIA DO ART. 6º INC. VIII DO 

CDC). RECLAMADA QUE NÃO APRESENTOU QUALQUER DOCUMENTO 

ASSINADO PELO RECLAMANTE, NEM CÓPIA DA GRAVAÇÃO DAS 

LIGAÇÕES QUE PUDESSEM DEMONSTRAR SUA ANUÊNCIA NA 

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COBRADOS. ALÉM DISSO, TAMBÉM 

NÃO DEMONSTROU A LICITUDE DAS TARIFAS NAS FATURAS DO 

RECLAMANTE. EVIDENTE DECEPÇÃO DO CONSUMIDOR QUE PACTUA 

COM RENOMADA EMPRESA DE TELEFONIA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

E RECEBE COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO REGULARMENTE PACTUADO. 

PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E CONFIANÇA DESRESPEITADOS PELA 

COMPANHIA. COBRANÇA ERRÔNEA QUE PROVOCA NO CONSUMIDOR 

DESGASTE DESNECESSÁRIO, JUSTAMENTE PORQUE ESPERA DA 

OPERADORA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME DIVULGADOS 

EM SUAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO, MORMENTE QUANDO SE TRATA DE CONCESSIONÁRIA 

DE SERVIÇO PÚBLICO, A QUEM SE IMPUTA A RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA, NOS TERMOS DOS ARTS. 14 E 22 DO CDC. INTELIGÊNCIA DO 

ENUNCIADO 1.8 DAS TR?S/PR. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

INDENIZAÇÃO JUSTA. O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELO DANO 

MORAL DEVE SEMPRE TER 26/09/2017 TELEFONIA. COBRANÇAS DE 

SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. ALEGA O RECLAMANTE A ILEGITIMIDADE 

D A S  C O B R A N Ç A S  A  T Í … 

https://tj-pr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/193074854/processo-civel-e-do

-trabalho-recursos-recurso-inominado-ri-152673201481600390-pr-0001… 

2/2 O CUIDADO DE NÃO PROPORCIONAR, POR UM LADO, O 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO AUTOR EM DETRIMENTO DO RÉU, NEM POR 

OUTRO, A BANALIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO 

CONSUMIDOR. TAMBÉM DEVE SER CONSIDERADA A DUPLA FINALIDADE 

DO INSTITUTO, QUAL SEJA, A REPARATÓRIA EM FACE DO OFENDIDO E 

A EDUCATIVA E SANCIONATÓRIA QUANTO AO OFENSOR. EM FACE 

DESSES CRITÉRIOS, LEVANDO EM CONTA AINDA OS PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, ARBITRO O DANO MORAL EM 

R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA A FIM DE ARBITRAR A 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), 

COM JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO 

ÍNDICE INPC, NOS TERMOS DO ENUNCIADO 12.13 ?A? DAS TRS/PR. 

VALENDO A EMENTA COMO VOTO. ANTE O ÊXITO RECURSAL, DEIXO DE 

CONDENAR O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. UNÂNIME, COM DETERMINAÇÃO DE 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ANATEL, BEM COMO À PROMOTORIA DE 

JUSTIÇA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO PARANÁ, PARA OS 

DEVIDOS FINS. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001526-73.2014.8.16.0039/0 

- Andirá - Rel.: Fernando Swain Ganem - - J. 22.05.2015)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO De outro norte, 

quanto ao pedido de repetição do indébito, em dobro ou no mesmo valor, 

frisa-se que o art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078 (Código de Defesa 

do Consumidor) prevê expressamente que o consumidor cobrado 

indevidamente tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro 

do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável. Assim, para ser aplicada a 

pena do citado dispositivo legal exige-se a presença dos seguintes 

requisitos: i) cobrança extrajudicial; ii) dívida originária de uma relação de 

consumo; e iii) pagamento indevido. Nesse diapasão, volvendo os olhos 

aos autos, verifica-se que tais requisitos se encontram devidamente 

preenchidos, haja vista que o consumidor promoveu o pagamento da 

quantia mencionada mesmo tendo contratado os serviços da reclamada de 

forma parcelada, não sendo cabível que a demandada o tenha debitado 

integral. Por outro lado, na ótica do Código Civil, a sua procedência também 

é a decisão mais acertada. Tal conclusão tem por premissa o próprio texto 

do art. 940 do Código Civil, assim positivado: “Aquele que demandar por 

dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas 

ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no 

primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o 

equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”. Como se nota, 

a cobrança de débito, mediante demanda judicial, apresenta-se como 

requisito “sine qua non” para ensejar a repetição do indébito, sendo certo 

a sua existência ao volver os olhos ao extrato bancário anexado aos 

autos. Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a 

tutela alhures deferida, para condenar a parte requerida, ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico e 

consequentemente o débito ensejador da inserção indevida, devendo a 

Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da 

inexistência do mencionado débito. CONDENO a demandada à restituição 

do indébito, no valor igual ao dobro do montante indevidamente cobrado 

pelos serviços não prestados, ou seja, no importe de R$ 1.767,28 (um mil 

setecentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos), corrigido 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir 

de cada da sentença. DEIXO de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso 

temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in 

albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas 

partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 05 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-22.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIMAR DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA S.A (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 748 de 1071



Vistos. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que 

a parte autora aduz que contratou um plano de telefonia junto à Reclamada 

e adimpliu com a fatura referente ao mês de junho de 2015 e no mesmo 

mês recebeu outra fatura cobrando valor diverso ao já quitado, razão pela 

qual buscou solucionar tal impasse pelas vias administrativas e não 

obteve êxito. Aduz ainda que tivera seu nome negativado devido à 

pendência de pagamento no montante exorbitante de R$ 571,46 

(quinhentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos) e R$ 9,97 

(nove reais e noventa e sete centavos). Assim, não vendo outra 

alternativa senão buscar o judiciário para se ver ressarcida dos danos 

advindos da injusta cobrança e negativação, intentou a presente de 

manda para compelir a Reclamada à excluir seu nome no rol de 

inadimplentes, bem como condenar ao pagamento dos danos advindos da 

injusta cobrança e o cancelamento dos referidos débitos. Citada a 

requerida compareceu em sede de audiência de conciliação. Assim, ante a 

impossibilidade da composição amigável, as partes apresentaram 

contestação e impugnação. Eis o breve relatório, em que dispensável, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Inicialmente, convém assinalar que 

o processo está apto a julgamento, não havendo a necessidade de 

realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal de Justiça já se 

pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as condições 

que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não 

mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). Não 

havendo prejudiciais a serem expurgadas, verifico que no mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado procedente. Ab initio, destaco que a presente lide 

deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No 

caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em 

razão do disposto nos artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, que abrange no conceito de consumidor todas as vítimas do 

evento danoso, bem como todas as pessoas expostas às práticas nele 

previstas, caso dos autos: Art. 17. Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Art. 29. Para 

os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele 

previstas. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Analisando os 

autos, verifico que a parte autora comprovou a cobrança indevida do seu 

nome, consoante se observa dos documentos acostados na inicial, bem 

como registros dos códigos referentes aos protocolos, ou seja, registros 

de quando a autora buscou solucionar o problema e a parte requerida se 

manteve omissa. Não obstante, a autora não relutou em quitar com o 

débito devido e mesmo assim foi frustrada em cobranças de débitos 

referentes a um contrato inexistente, visto que a empresa reclamada nada 

comprovou, sendo indevido e injusto o débito ensejador da negativação de 

seu nome por uma dívida exorbitante, pois basta um mero compulsar dos 

documentos anexados na exordial para verificar a discrepância de 

valores abusivos. Apenas para melhor elucidar a procedência do pedido, 

note-se que a empresa Reclamada nada trouxe a fim de corroborar as 

teses defensivas, apenas apresentou capturas de telas que se 

configuram como prova unilateral e passível de fraude, não servindo como 

embasamento probatório, de acordo com os entendimentos 

jurisprudenciais: “TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Recursos 

R e c u r s o  I n o m i n a d o  R I  0 0 0 0 5 9 0 9 1 2 0 1 3 8 1 6 0 0 3 6 0  P R 

0000590-91.2013.8.16.0036/0 (Acórdão) (TJ-PR) Data de publicação: 

02/12/2014 Ementa: INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO ? AUSÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS PARTES ? TELAS DE 

SISTEMA ? DOCUMENTOS UNILATERAIS SEM FORÇA PROBATÓRIA ? 

DANO MORAL CARACTERIZADO ? ENUNCIADO 12.15 DAS TURMAS 

RECURSAIS DO PARANÁ - VALOR MÓDICO DA INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL ? MINORAÇÃO INDEVIDA. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. os Juízes da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado do Paraná, por unanimidade de votos, no sentido do desprovimento 

do recurso inominad (TJPR - 2Âª Turma Recursal - 

0000590-91.2013.8.16.0036/0 - SÃ£o JosÃ© dos Pinhais - Rel.: FlÃ¡vio 

Dariva de Resende - - J. 28.11.2014) Encontrado em: ? TELAS DE 

SISTEMA ? DOCUMENTOS UNILATERAIS SEM FORÇA PROBATÓRIA ?

DANOMORALCARACTERIZADO” Desta feita, a requerida sustenta a 

existência do débito, contudo, não acostou quaisquer provas com o fim de 

corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se desincumbiu do ônus 

que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão do ônus da prova, se 

limitando a meras alegações de ter exercido apenas seu direito 

regularmente. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO DE CRÉDITO. 

RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. Tratando-se de 

relação consumerista, por força da inversão do ônus da prova, cabe à 

parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol de 

inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” Desta feita, restou devidamente 

demonstrado a cobrança indevida, visto que a requerida não se 

desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora 

cobrados. Do Dano moral A presente questão encontra-se centrada no 

princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Conforme resulta da doutrina de José 

Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 
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patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

consequência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à 

fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. É certo, contudo, que 

o valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).” Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Pelo o exposto e em que pese a inércia para a análise da tutela vindicada, 

verifico preenchidos os requisitos autorizadores para a sua concessão, 

quais sejam: a plausibilidade do direito invocado e o perigo da demora, eis 

que o seu nome permanece negativado por uma dívida que não contraiu, 

razão porque DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, devendo a 

Reclamada proceder com a exclusão do nome da autora no rol de 

inadimplentes, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias. Por oportuno, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte requerida, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o débito ensejador da 

inserção indevida, devendo a Secretaria da Vara oficiar os órgãos de 

proteção ao crédito acerca da inexistência do mencionado débito, tudo a 

ser feito após o trânsito em julgado da sentença. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do 

valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado 

da sentença, além da correção monetária e juros legais, haverá acréscimo 

de multa de 10% consoante o disposto no artigo 523 do CPC, c/c 

Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito poderá ser efetuado 

em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Aguarde o lapso 

temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in 

albis e certificando o trânsito em julgado; expeça-se mandado de 

execução. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de janeiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000146-18.2017.8.11.0011 REQUERENTE: FLAVIA TEIXEIRA 

LOPES REQUERIDO: IMAGEM SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA 

DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS em que FLAVIA TEIXEIRA LOPES 

move em face de IMAGEM SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI, sob a alegação 

de que celebrou contrato de prestação de serviços de formatura do curso 

de arquitetura, no valor total de R$5663,59 (cinco mil, seissentos e 

sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos). Relatou que em 

03/04/2017 solicitou a rescisão do contrato por dificuldades financeira, 

mas a ré pretende a cobrança de multas não indicadas no contrato. 

Indicou a cláusula 6ª. que prevê o valor R$451,25 (quatrocentos e 

cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos). Pleiteia o reconhecimento 

da rescisão contratual, bem como restituição dos valores pagos e 

indenização por danos morais. A ré, em sua defesa, contestou os termos 

da inicial e aduziu pela aplicação de multa diante de resilição contratual 

unilateral para recomposição de valores gastos pela ré. Em pedido 

contraposto requereu o pagamento da multa em R$1.274,55 (hum mil, 

duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) Eis o 

breve relatório, em que pese dispensável na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. Inicialmente, cumpre esclarecer que o instituto do julgamento 
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antecipado da lide, previsto no art. 355, do Código de Processo Civil, 

aplica-se às hipóteses de questão exclusivamente de direito, sendo 

desnecessária a dilação probatória em audiência, como no caso em tela. 

Toda a prova já se encontra reunida, portanto a melhor solução é o 

prosseguimento do feito sem dilações ou realização de audiência de 

instrução e julgamento. PRELIMINAR - DECRETAÇÃO DA REVELIA A 

autora arguiu pela ilegitimidade do contestante com consequente aplicação 

da revelia, em vista de que a procuração fora outorgada pela pessoa de 

Marcio Junior Alves do Nascimento, sendo que em contrato consta como 

representante da empresa com poderes para administração a pessoa de 

Eva Luiza Penzo Jaquet. Contudo, consta em procuração que a 

proprietária da empresa ré, Eva Luiza, outorgou poderes para Marcio 

Junior a fim de representar-lhe perante todos os órgãos, datada de 07 de 

agosto de 2012, conforme ID 10061744. Portanto afasta-se a preliminar 

arguida, passando ao mérito da causa. MÉRITO DA RESCISÃO 

CONTRATUAL A autora pretende a declaração da rescisão de contrato de 

prestação de serviços de formatura que, conforme demonstrado, foi 

firmado em 14/08/2014, juntamente com a aplicação de multa 

exclusivamente prevista na cláusula 6ª deste contrato, eis que a ré lhe 

cobrou valor superior ao previsto. Sabidamente, neste tipo de contrato, o 

fornecedor elabora o contrato como um todo, e o consumidor, 

representando a parte vulnerável do negócio, pode apenas aceitar seus 

termos que é representado através da sua adesão ao contrato. 

Vislumbra-se que a autora aderiu aos termos contratuais e efetivamente 

consta a previsão da rescisão contratual pela parte CONTRATANTE 

(cláusula 6ª.), de maneira unilateral, com a aplicação de multa equivalente 

à R$451,25 (quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Pelo princípio do pacta sunt servanda, o contrato deve ser 

estritamente cumprido e, ausente qualquer outro valor autorizado a ser 

cobrado da contratante/autora ao solicitar sua rescisão. Somado à isto, 

tem-se que o valor das multas nos contratos de prestação de serviços 

não pode ser superior à 10% do montante do contrato, à luz da Lei de 

Usura – Decreto 22.626/33. Em respeito à esta previsão, o contrato incidiu 

o valor previamente estipulado pelo acima descrito, sendo que cabe 

somente esta quantia como pagamento. Nos termos do e-mail apresentado 

pela autora, a ré direciona-se sobre a aplicação de multa administrativa em 

R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e multa pelo espaço do evento em 

R$838,20 (oitocentos e trinta e oito reais e vinte centavos), e, conclui o 

pedido sob o valor do resultado subtraindo-se o montante já pago em 

R$1063,65 (hum mil e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos) 

(total a pagar em R$1274,55 – hum mil, duzentos e setenta e quatro reais e 

cinquenta e cinco centavos). Entretanto, o valor indicado, não possui 

qualquer previsão contratual ou embasamento legal. Em suma, a imposição 

da penalidade somente pode ser cumprida pela autora em exclusividade 

ao previsto em termos celebrados pelas partes, e, neste sentido, cabe o 

valor de R$451,25 (quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco 

centavos). REPETIÇÃO DE INDÉBITO Em que pese a cobrança efetuada 

pela ré quanto ao valor de multa superior ao previsto em contrato, não 

houve o adimplemento, sendo inaplicável o artigo 42 do CDC. PEDIDO 

CONTRAPOSTO A ré pautou-se somente em alegações infundadas, 

redundantes e desligadas de embasamento legal. Improspera o pedido 

contraposto aduzido pela ré, eis que sem qualquer prova suficiente sobre 

a sua licitude e procedência. Nenhuma prova foi apresentada aos autos 

objetivando comprovar que cabe a cobrança do valor mencionado em 

contraposição à exordial. DANOS MORAIS Igualmente, não merece 

acolhimento o pedido realizado pela autora no sentido de que sofreu 

abalos psicológicos diante de uma cobrança ilegal de multa. Diante do já 

explanado, ainda que sob uma cobrança de valor excessivo, não houve 

qualquer conduta vexatória a embasar um abalo moral. Desta forma, não 

se verifica nexo de causalidade entre o dano sofrido pela consumidora e a 

atividade do fornecedor do produto ou serviço. Claramente, portanto, que 

não houve sequer mero aborrecimento, eis que o fato pode ser 

considerado como previsto no cotidiano das relações contratuais, sendo 

que a legislação atua amparando uma conduta legal e consciente. 

CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido 

de julgar procedente o pedido para o efeito de declarar rescindido o 

contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, com 

restituição dos valores pagos pela autora até o presente momento, com 

desconto exclusivo da multa de R$451,25; julgando, ao final, extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Opino pela ausência de condenação da requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95. Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor 

da condenação, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da 

sentença, além da correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de 

multa de 10% consoante o disposto no artigo 523 e seguintes do NCPC, 

sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do 

Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, 

para homologação ou substituição do presente projeto de sentença na 

forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 18 de 

dezembro de 2017. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. Atendidos os 

requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei 

n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com 

o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 26 

de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito
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Vistos. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que 

a parte autora aduz que jamais contratou os serviços da parte requerida e 

a mesma vem autuando cobranças indevidas em seu nome consoante 

contrato de n. º 4282686504663000 e no valor de R$ 207,59 (duzentos e 

sete reais e cinquenta e nove centavos), razão porque tivera seu nome 

inserido no rol dos maus pagadores. A autora alega ter tido o seu nome 

negativado devido a uma dívida inexistente e embora tenha tentado 

solucionar tal dissabor pelas vias administrativas, não houve alternativa 

senão a busca pelo judiciário para se ver ressarcida dos danos advindos 

da injusta cobrança e negativação. Citada a requerida compareceu em 

sede de audiência de conciliação. Assim, ante a impossibilidade da 

composição amigável, as partes apresentaram contestação e impugnação. 

Eis o breve relatório, em que dispensável, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Inicialmente, convém assinalar que o processo está apto a 

julgamento, não havendo a necessidade de realização de provas em 

audiência. O C. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a 

questão, asseverando que “presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado procedente. Assim, destaco que a presente lide 

deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No 

caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em 

razão do disposto nos artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, que abrange no conceito de consumidor todas as vítimas do 

evento danoso, bem como todas as pessoas expostas às práticas nele 

previstas, caso dos autos: Art. 17. Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Art. 29. Para 

os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele 

previstas. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Analisando os 

autos, verifico que a parte autora comprovou a cobrança indevida do seu 

nome pela requerida, consoante se observa dos documentos acostados 
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na inicial, mais precisamente à negativação de evento n. 5214676. Apenas 

para melhor elucidar a procedência do pedido, note-se que a requerida 

sustenta a existência do débito, contudo, não acostou quaisquer provas 

com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão 

do ônus da prova, se limitando a meras alegações de ter exercido apenas 

seu direito regularmente. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

Tratando-se de relação consumerista, por força da inversão do ônus da 

prova, cabe à parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol 

de inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” Desta feita, restou devidamente 

demonstrado a cobrança indevida, visto que a requerida não se 

desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora 

cobrados. Do Dano moral A presente questão encontra-se centrada no 

princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Conforme resulta da doutrina de José 

Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

consequência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à 

fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. É certo, contudo, que 

o valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).” Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 
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dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a 

parte requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais 

causados, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, 

nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o débito 

ensejador da inserção indevida, devendo a Secretaria da Vara oficiar os 

órgãos de proteção ao crédito acerca da inexistência do mencionado 

débito, tudo a ser feito após o trânsito em julgado da sentença. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, c/c Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito 

poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do 

FONAJE. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual 

recurso. Transcorrido in albis e certificando o trânsito em julgado; 

expeça-se mandado de execução. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de janeiro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010560-87.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que 

a parte autora aduz que embora utilize os serviços da reclamada, fora 

realizado um parcelamento de dívida sua com o banco, ocorrendo que, 

mesmo com o parcelamento tivera seu nome negativado no valor de R$ 

934,10 (novecentos e trinta e quatro reais e dez centavos). Citado o 

requerido compareceu em sede de audiência de conciliação, 

apresentando contestação. Instada, a autora apresentou impugnação à 

contestação. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da 

Lei 9.099/1995. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado improcedente. 

Convém assinalar que o processo está apto a julgamento, não havendo a 

necessidade de realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal 

de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes 

as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do 

juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 

2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, 

p. 9.513). Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz 

do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública 

e de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Não obstante os argumentos lançados na 

exordial, denoto que o autor não logrou em demonstrar o fato constitutivo 

de seu direito, mesmo com a inversão do ônus da prova deferido em favor 

da mesma, visto que, ao requerido caberia demonstrar que a autora não 

realizou as provas que alega ter feito na inaugural, ao passo que caberia 

à autora comprovar que o fez, sendo que nos autos quem se desincumbiu 

do encargo fora a parte reclamada. Explico. Muito pelo contrário, conforme 

aduzido pela reclamada em sede de contestação, volvendo o olhar a todos 

os documentos juntados pela demandada ressai a abertura de conta da 

autora junto àquela, bem como que não existira nenhum parcelamento de 

dívida, demonstrando que o mesmo não fora aprovado. Assim, clarividente 

que a cobrança efetivada pela demandada é perfeitamente cabível e 

legítima, porquanto estar apenas exercendo seu regular direito ao cobrar 

serviços devidamente prestados. Vê-se, pois, que caberia à autora a 

comprovação do fato constitutivo do direito alegado, conforme a dicção do 

artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mesmo com a inversão do 

ônus da prova, sendo certo que, in casu, a reclamada demonstrou fato 

extintivo do direito do autor, uma vez que totalmente devida a cobrança 

efetuada. Nesta senda, em análise ao conjunto probatório existente nos 

autos, verifico a ausência de prova cabal e robusta acerca dos fatos 

alegados pela autora, sendo perfeitamente lícita a conduta da demandada, 

posto que agiu em exercício regular de seu direito quando diante da 

inadimplência, insere os dados nos órgãos de proteção ao crédito. Nesse 

sentido: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA 

E DE INTERNET. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS O 

CANCELAMENTO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS APÓS A ALEGADA EXTINÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA 

DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005300892, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 24/03/2015)..” 

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. 

COMBO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COBRANÇAS APÓS O 

CANCELAMENTO. FATURAS COM VALORES PROPORCIONAIS À 

UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Diante do exposto, decidem os 

Juízes Integrantes da 1ª Turma Recursal Juizados Especiais do Estado do 

Paraná, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO 

RECURSO, nos exatos termos do vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0013991-92.2014.8.16.0014/0 - Londrina - Rel.: Fernanda Bernert Michelin 

- - J. 07.07.2015)” “CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA E 

INTERNET MÓVEL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA, APÓS 

CANCELAMENTO. COMPROVADA A EFETIVA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO 

ANTES DA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO, SENDO DEVIDA A 

CONTRAPRESTAÇÃO PELO USUÁRIO. EVIDENCIADA SITUAÇÃO DE 

INADIMPLÊNCIA, A INSCRIÇÃO NEGATIVA TRADUZ EXERCÍCIO REGULAR 

DE DIREITO POR PARTE DA OPERADORA. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003850526, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Julgado em 23/05/2013)” Desse modo, não obstante a inversão 

do ônus da prova, a requerida logrou êxito em provar fato extintivo da 

pretensão do requerente, desincumbindo-se do seu ônus probatório, 

impondo a improcedência da demanda. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com fundamento no artigo 487, 

I do Código de Processo Civil. DEIXO de condenar a reclamante em custas 

e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por 

serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da 

Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau 

de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o 

lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido 

in albis e certificando o trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de 

janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito
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Processo Número: 1000084-75.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE SOUSA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que 

a parte autora aduz que contraiu um empréstimo consignado junto ao 

Banco reclamado e a última parcela da dívida seria na data de 20/12/2016, 

no entanto, mesmo tendo quitado a última parcela, tivera seus proventos 

debitados novamente no mês 01/2017. Aduz ainda que tentou solucionar 

tal impasse pelas vias administrativas e foi informado de que o valor 

debitado indevidamente seria restituído, o que não ocorrera, razão porque 

não restou outra alternativa senão buscar o judiciário para se ver 

ressarcido dos danos advindos da injusta parcela debitada. Citada a 

requerida compareceu em sede de audiência de conciliação. Assim, ante a 

impossibilidade da composição amigável, as partes apresentaram suas 

respectivas manifestações. Eis o breve relatório, em que dispensável, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Inicialmente, convém assinalar que 

o processo está apto a julgamento, não havendo a necessidade de 

realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal de Justiça já se 

pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as condições 

que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não 

mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). No mérito, 

o pedido inicial deve ser julgado procedente. Assim, destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

o mencionado desconto em seus proventos, consoante extrato de evento 

n. 7272052 e a data da última parcela do empréstimo conforme Termo de 

Adesão de evento de n. 7272060, enquanto o requerido nada trouxe, a fim 

de corroborar as suas teses defensivas. Explico. A parte adversa 

fundamentou sua contestação na ausência de danos suportados pelo 

autor, padecendo em argumentos genéricos e fragilizados. Desta feita, 

embora defenda a existência do empréstimo, não acostou qualquer 

contrato que comprovasse a anuência ou expressa motivação do autor 

em promover a alegada renegociação, ou seja, não se desincumbiu do 

ônus que lhe cabia, eis que o autor encontra-se em posição de 

hipossuficiência, nos moldes do diploma de defesa consumerista (art. 6º, 

VII do CDC). Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO DE CRÉDITO. 

RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. Tratando-se de 

relação consumerista, por força da inversão do ônus da prova, cabe à 

parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol de 

inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” Desta feita, restou devidamente 

demonstrado o desconto da parcela indevida referente ao mês 01/2017, 

visto que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade 

do desconto, não sendo crível cobrar do autor, hipossuficiente em relação 

à reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que não 

utilizou dos serviços ora descontados. DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO De 

outro norte, quanto ao pedido de repetição do indébito, em dobro ou no 

mesmo valor, frisa-se que o art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078 

(Código de Defesa do Consumidor) prevê expressamente que o 

consumidor cobrado indevidamente tem direito à repetição do indébito, por 

valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção 

monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Assim, 

para ser aplicada a pena do citado dispositivo legal exige-se a presença 

dos seguintes requisitos: i) cobrança extrajudicial; ii) dívida originária de 

uma relação de consumo; e iii) pagamento indevido. Nesse diapasão, 

volvendo os olhos aos autos, verifica-se que tais requisitos se encontram 

devidamente preenchidos, haja vista que o autor teve o seu salário 

descontado indevidamente em razão de uma parcela oriundo de um 

empréstimo já exaurido. Por outro lado, na ótica do Código Civil, a sua 

procedência também é a decisão mais acertada. Tal conclusão tem por 

premissa o próprio texto do art. 940 do Código Civil, assim positivado: 

“Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem 

ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará 

obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver 

cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver 

prescrição”. Como se nota, a cobrança de débito, mediante demanda 

judicial, apresenta-se como requisito “sine qua non” para ensejar a 

repetição do indébito, sendo certo a sua existência ao volver os olhos aos 

débitos em sua conta consoante extratos adjuntos. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Do Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que o autor sofrera constrangimento ao ter o valor de 

seus proventos diminuído em razão de uma dívida/empréstimo já quitado. 

Ocorreu que, mesmo diante de inúmeras tentativas de solucionar o 

dissabor vivenciado, a requerida ignorou o seu anseio e tampouco 

concedeu amparos assistenciais (alimentação, pouso, conforto, etc), 

medida esta ilegal e totalmente arbitrária. Nesse sentido: “TJ-RJ - 

APELAÇÃO APL 00697244220078190002 RIO DE JANEIRO NITEROI 6 

VARA CIVEL (TJ-RJ) Data de publicação: 01/06/2009 Ementa: CIVIL. 
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CONTA-SALÁRIO. DECONTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMONÃO 

CONTRAÍDO PELA CORRENTISTA. OPERAÇÃO FRAUDULENTA. FATO DO 

SERVIÇO. LEI 8.078/90. FORTUITO INTERNO. REPARAÇÃO MORAL. 

COMPOSIÇÃO. Empréstimo consignado obtido junto a instituição financeira 

ré, por terceiros de forma fraudulenta. Descontos indevidos nos 

proventos de aposentadoria da autora. Inexistência de qualquer contrato 

de empréstimo firmado com a correntista. Fortuito interno dos atos 

realizados pelas instituições financeiras. Sentença que condenou a 

instituição financeira a devolver, em dobro, as parcelas indevidamente 

descontadas da conta da autora e reparação moral fixada em R$ 3.000,00 

(três mil reais) que se mostrou justa e proporcional ao dano infligido. 

Recursos manifestamente improcedentes a que se nega seguimento na 

forma do caput, do art. 557, do Código de Processo Civil. TJ-MS - 

Apelação APL 08000106520148120016 MS 0800010-65.2014.8.12.0016 

(TJ-MS) Data de publicação: 28/01/2016 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – 

DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM – RECURSO IMPROVIDO. I) O 

desconto em folha de parcelas dos empréstimos não contraídos pelo 

autor, impõe a repetição em dobro do indébito, ex vi do artigo 42 , 

parágrafo único , do Código de Defesa do Consumidor , vez que não há 

engano justificável nos descontos efetuados, por ter o banco atuado com 

desídia na contratação realizada por terceiro. II) A conduta lesiva da 

instituição financeira, que levou o requerente a experimentar descontos 

mensais em sua aposentaria, caracteriza danos morais. III) Por um critério 

de razoabilidade, deve a indenização pelo dano moral ser fixada tendo em 

vista os transtornos gerados e a capacidade econômica do réu, 

atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação 

do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva. 

Valor majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). IV) Recurso improvido.” 

Por oportuno, a parte reclamada quis compelir o autor ao pagamento de um 

serviço contrato, mas cobrado em excesso, afrontando aos princípios da 

boa-fé objetiva e proposta, dispostas em nosso diploma civil em seus 

artigos 421 e 422, in verbis: “Art. 421. A liberdade de contratar será 

exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Art. 422. Os 

contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, 

como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.” Conforme 

resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e 

corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos morais 

abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se revistam de 

um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à 

reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na 

realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente 

a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes 

à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está 

integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há 

como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, 

no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

o desconto de um empréstimo inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Ademais, o direito de 

exercício de cobrança/desconto, qualquer que seja seu embasamento, 

não poderia atingir os direitos de personalidade do autor. Finalmente, 

havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este consequência 

exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o nexo de 

causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o qual se 

assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à fixação do 

quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de 

moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca é 

exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. É certo, contudo, que 

o valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).” Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pelo 

o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte 

requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, 

no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, ao passo que 

também ao passo que condeno a requerida à efetivação da restituição em 

dobro do valor dispendido indevidamente, no montante de R$ 741,23 

(setecentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos), referente à 

parcela descontada indevidamente de um empréstimo já quitado, nos 

termos do art. 876 do CC/2002, fixando, desde já, juros de mora legais em 

1% (um por cento) ao mês, a contar a partir da citação, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico em 

questão, qual seja, o empréstimo não contraído, devendo a Secretaria da 

Vara oficiar os órgãos competentes acerca da inexistência do 

mencionado crédito, tudo a ser feito após o trânsito em julgado da 

sentença. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 
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do pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 do CPC, c/c Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito 

poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do 

FONAJE. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual 

recurso. Transcorrido in albis e certificando o trânsito em julgado; 

expeça-se mandado de execução. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de janeiro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010594-62.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA VILLACIEN BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Vistos. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que 

a parte autora aduz que contraiu um empréstimo consignado junto ao 

Banco reclamado, para que a parcelas foram diretamente descontada de 

seu benefício previdenciário. Ocorreu que, sem qualquer autorização da 

autora ou outro motivo a demandada exclui o empréstimo consignado, 

parando de descontar as parcelas, acarretando na inserção do nome da 

reclamante no rol de maus pagadores. Aduz ainda que tentou solucionar 

tal impasse pelas vias administrativas informando ao banco da exclusão 

arbitrária de seu empréstimo, bem como da negativação de seu nome, 

contudo, não lograra êxito em solucionar o imbróglio, razão porque não 

restou outra alternativa senão buscar o judiciário para se ver ressarcido 

dos danos advindos da injusta exclusão do consignado e negativação 

indevida. Citada a requerida compareceu em sede de audiência de 

conciliação, apresentando contestação. Instada, a autora apresentara 

impugnação à contestação. Eis o breve relatório, em que pese ser 

dispensável, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. No mérito, o 

pedido inicial deve ser julgado procedente. Inicialmente, convém assinalar 

que o processo está apto a julgamento, não havendo a necessidade de 

realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal de Justiça já se 

pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as condições 

que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não 

mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). Assim, 

destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

a exclusão de seu empréstimo consignado, bem como a negativação 

indevida de seu nome pela reclamada, enquanto o requerido nada trouxe a 

fim de corroborar as suas teses defensivas. Explico. A parte adversa 

fundamentou sua contestação na ausência de danos suportados pelo 

autor, aduzindo que o empréstimo fora excluído em razão de que o 

benefício da autora teria sido cessado, o que não fora comprovado nos 

autos, pelo contrário, a autora provou que continua recebendo 

normalmente seu benefício, carecendo assim a reclamada de argumentos 

genéricos e fragilizados. Desta feita, embora defenda a legalidade da 

exclusão do empréstimo em voga, não trouxe qualquer prova do alegado, 

ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que o autor 

encontra-se em posição de hipossuficiência, nos moldes do diploma de 

defesa consumerista (art. 6º, VII do CDC). Nesse sentido: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU 

ÊXITO EM COMPROVAR A LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. Tratando-se de relação consumerista, por 

força da inversão do ônus da prova, cabe à parte ré a prova de que a 

inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes foi devida, sob pena de 

acolhimento do pleito inicial condenatório. DANO MORAL. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. VALOR QUE DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO 

INSTITUTO INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM 

ATENÇÃO AO SEU CARÁTER REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM 

CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O 

valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade 

e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à 

reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. 

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR 

DA VERBA INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. 

POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES 

APLICÁVEIS. TAXA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO 

EX OFFICIO. 1. "Os juros de mora constituem matéria de ordem pública e a 

alteração de seu termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".

(STJ, AgRg no REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, 

j. 28.6.11). 2. Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir 

juros de 1% ao mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na 

forma da Súmula n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da 

correção monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então 

deverá incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a 

atualização da moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E 

PAGAMENTO DOS VALORES EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 

42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. A partir do momento em que restou 

compr [...] (TJ-SC - Apelação Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, 

Orgão Julgador Segunda Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 

de Setembro de 2013, Relator Francisco Oliveira Neto)” Desta feita, restou 

devidamente demonstrado a exclusão e negativação arbitrárias, visto que 

a requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade do ato, 

não sendo crível cobrar do autor, hipossuficiente em relação à reclamada, 

prova diabólica. Do Dano moral A presente questão encontra-se centrada 

no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que o autor sofrera constrangimento ao ter o seu 

empréstimo consignado excluído sem qualquer motivo ou pedido de sua 

parte, além de acabar por ter seu nome negativado, embora sempre tenha 

honrado seus compromissos. Ocorreu que, mesmo diante de inúmeras 

tentativas de solucionar o dissabor vivenciado, a requerida ignorou o seu 

anseio, medida esta ilegal e totalmente arbitrária. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA 

CONSUMIDORA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EXCLUÍDOS 

POR AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE 

ENCAMINHAMENTO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MORA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À 

CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO. DÍVIDA EXISTENTE. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A recorrente pretende comprovar a 

quitação do empréstimo consignado contraído junto à recorrente, com o 

documento anexo ao evento 1.9, no entanto, referido documento 

comprova a quitação do empréstimo obtido junto ao Banco Bradesco, e 

não junto à recorrente, de modo que não há que se falar em inexistência 
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da dívida, ante a ausência de prova de sua quitação. Note-se, inclusive, 

que o documento anexo ao evento 1.5 demonstra que o empréstimo obtido 

junto ao Banco Bradesco (contrato nº 722998708) foi excluído pelo 

próprio banco, em 30/08/2012, ou seja, três dias depois do pagamento do 

boleto anexo ao evento 1.9, que também se refere ao contrato nº 

722998708. Já em relação à exclusão dos descontos que vinham sendo 

efetuados em favor da recorrente, tem-se do documento anexo ao evento 

1.5 que tal exclusão não foi feita pelo banco e, além disso, ocorreu em 

data de 15/08/2012, ou seja, antes do pagamento do boleto anexo ao 

evento 1.9, demonstrando que o pagamento realizado mediante tal boleto 

não se refere à quitação da dívida contraída junto à recorrente. 2. Deste 

modo, merece provimento o recurso, no que se refere à declaração de 

inexistência da dívida. 3. Porém, sem razão a recorrente, quanto aos 

danos morais, uma vez que não restou comprovado, e sequer alegado, 

que foram encaminhados à recorrida, os competentes boletos para 

quitação das parcelas do empréstimo, de modo que a consumidora não 

pode ser considerada em mora, fato este que afasta a legitimidade da 

negativação e causa dano moral. 07/01/2018 RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. 

E M P R É S T I M O  C O N S I G N A D O .  D E S C O N … 

https://tj-pr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/181577530/processo-civel-e-do

-trabalho-recursos-recurso-inominado-ri-646371201481600250-pr-0006… 

2/2 4. Nos termos do Enunciado 12.15 da TRU/PR, ?é presumida a 

existência de dano moral, nos casos de inscrição e/ou manutenção em 

órgão de restrição ao crédito, quando indevida?. 5. O valor arbitrado na 

sentença a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) deve ser 

mantido, posto que fixado segundo o prudente arbítrio do Juiz, que 

observou as circunstâncias do caso em concreto, em especial, os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 6. Nos termos da atual 

redação Enunciado 12.13 das Turmas Recursais do Paraná, ?nas 

indenizações por danos morais, a correção monetária incide a partir da 

decisão condenatória e os juros moratórios desde a citação?. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. , esta Turma Recursal resolve, por 

unanimidade de votos, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao 

recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0006463-71.2014.8.16.0025/0 - Araucária - Rel.: GIANI MARIA MORESCHI 

- - J. 10.04.2015)” Por oportuno, a parte reclamada de forma totalmente 

arbitrária exclui o empréstimo consignado da autora sem qualquer motivo 

ou autorização dessa, afrontando aos princípios da boa-fé objetiva e 

proposta, dispostas em nosso diploma civil em seus artigos 421 e 422, in 

verbis: “Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos 

limites da função social do contrato. Art. 422. Os contratantes são 

obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua 

execução, os princípios de probidade e boa-fé.” Conforme resulta da 

doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde 

a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo 

sofrimento ou dor experimentados, que não se revistam de um caráter de 

perda pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à 

sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao 

seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas 

afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário 

e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, 

ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua 

personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, 

qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como 

enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no 

sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral. Como 

registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente a reparabilidade 

do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no sentido de que o 

‘abalo de crédito’, na sua versão atual, independentemente de eventuais 

prejuízos econômicos que resultariam do protesto indevido do título, 

comporta igualmente ser reparado como ofensa aos valores 

extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas ao seu 

patrimônio moral. Ademais, o direito de exercício de cobrança/desconto, 

qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de 

personalidade do autor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. A presente questão encontra-se centrada 

no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. É certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro 

não pode ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem 

tampouco irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou 

jurídicas no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. A 

jurisprudência pátria, como dito alhures, caminha a cautelosos passos 

nessa linha tênue que representa o equilíbrio do justo ressarcimento. 

Confira-se: “Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de 

ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e 

levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico 

que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - 

mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao 

ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto Luiz 

Sponholz).” Rui Stoco adverte que se trata, pois de uma estimação 

prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas da dor e da 

alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve ser feita pelo 

mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre pôr em ação a 

calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 560/66) E 

acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a algum 

daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem 

jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os 

integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense 

a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Pelo 

o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela 

alhures deferida, para condenar a parte requerida, ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados, no valor de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir 

da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, bem como determinar ao requerido a suspensão 

cautelar da restrição em nome da autora nos órgãos de restrição ao 

crédito referente ao debatido nos autos e, também, para que restabeleça 

com os descontos das parcelas no empréstimo do benefício previdenciário 

da reclamante, com novas datas de vencimento e sem o cômputo de juros 

e correção monetária, tudo no prazo de 05 (cinco) dias, sobe pena de 

multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), julgando extinto o presente 

feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ainda, DECLARO INEXISTENTE o negócio jurídico em questão, qual seja, o 

empréstimo não contraído, devendo a Secretaria da Vara oficiar os órgãos 

competentes acerca da inexistência do mencionado crédito. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 
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honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, certifique-se o 

trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 07 de janeiro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito
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Vistos. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que 

a parte autora aduz que realizara uma contrato de renegociação de dívida 

junto ao reclamado, onde assumira 50 parcelas para o pagamento de sua 

dívida do cartão de crédito. Ocorreu que, para seu espanto, sua conta 

fora bloqueada, o que impossibilitou o uso de seu salário, pois recebia 

seus proventos naquela conta, o que resultou na indevida inserção de seu 

nome no cadastro de inadimplentes. Por fim, aduz que, embora estivesse 

previsto no referido contrato cláusula em que disponha sobre o bloqueio 

da conta, tal não fora explicada ao autor quando da realização do 

contrato, lhe sendo totalmente desconhecida a informação. Citado o 

requerido compareceu em sede de audiência de conciliação, 

apresentando contestação. Instada, a autora apresentara impugnação à 

contestação. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da 

Lei 9.099/1995. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado improcedente. 

Convém assinalar que o processo está apto a julgamento, não havendo a 

necessidade de realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal 

de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes 

as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do 

juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 

2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, 

p. 9.513). Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz 

do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública 

e de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Não obstante os argumentos lançados na 

exordial, denoto que o autor não logrou em demonstrar o fato constitutivo 

de seu direito, mesmo com a inversão do ônus da prova deferido em favor 

da mesma, visto que, ao requerido caberia demonstrar que a autora não 

realizou as provas que alega ter feito na inaugural, ao passo que caberia 

à autora comprovar que o fez, sendo que nos autos quem se desincumbiu 

do encargo fora a parte reclamada. Explico. Em que pese os argumentos 

exposto pelo autor, verifico que a empresa ré acostou aos autos o 

contrato de renegociação de dívida devidamente assinado pela autora. 

Imperioso destacar, que no referido contrato consta a assinatura da 

autora, ou seja, a mesma tomou ciência de todas as clausulas e termos 

constantes no referido contrato, não podendo aduzir surpresa quando da 

notícia do bloqueio da sua conta. Ora, volvendo o olhar à renegociação de 

dívida, é possível extrair as informações sobre todas as condições 

necessárias ao parcelamento da dívida posta, como bem assinalado na 

cláusula nº 10, não sendo crível aduzir que não fora informado acerca, 

não ferindo o previsto no art. 6º, III, do CDC. Vê-se, pois, que caberia à 

autora a comprovação do fato constitutivo do direito alegado, conforme a 

dicção do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mesmo com a 

inversão do ônus da prova, sendo certo que, in casu, a reclamada 

demonstrou fato extintivo do direito do autor, uma vez que totalmente 

devida a cobrança efetuada. Nesta senda, em análise ao conjunto 

probatório existente nos autos, verifico a ausência de prova cabal e 

robusta acerca dos fatos alegados pela autora, sendo perfeitamente lícita 

a conduta da demandada, posto que agiu em exercício regular de seu 

direito quando diante da inadimplência, insere os dados nos órgãos de 

proteção ao crédito. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO 

CONTRATADO. ?BLOQUEIO PROGRAMADO?. CD DE ÁUDIO QUE 

COMPROVA A CONTRATAÇÃO. COBRANÇAS DEVIDAS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO., 

decidem os Juízes integrantes da 3ª Turma Recursal do Estado do Paraná, 

por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR 

PROVIMENTO, nos exatos termos deste vot (TJPR - 3Âª Turma Recursal 

em Regime de ExceÃ§Ã£o - Decreto JudiciÃ¡rio nÂº 103-DM - 

0017657-89.2014.8.16.0018/0 - Maringá - Rel.: Liana de Oliveira Lueders - 

- J. 21.09.2015)” “APELAÇÃO CÍVEL - RELAÇÃO JURÍDICA - JUNTADA DE 

CONTRATO ASSINADO - ÔNUS DO AUTOR - CONTRAPROVA - 

INEXISTÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DECLATÓRIO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIO. Quando a instituição 

financeira/requerida apresenta o contrato assinado e documentos 

pessoais do autor, a prova sobre a inexistência do vínculo jurídico se 

transfere a este, o autor, que tem o ônus de demonstrar a falsificação da 

assinatura que consta no documento. Ausente prova que infirme a 

verdade da contratação, é improcedente o pedido de inexistência de dívida 

e indenização por danos morais por inscrição em cadastros de proteção 

ao crédito. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - Apelação Cível : 

AC 10241140019100001 MG, Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 15ª 

CÂMARA CÍVEL Publicação 08/09/2015 Julgamento 27 de Agosto de 2015 

Relator Tiago Pinto)” Desse modo, não obstante a inversão do ônus da 

prova, a requerida logrou êxito em provar fato extintivo da pretensão do 

requerente, desincumbindo-se do seu ônus probatório, impondo a 

improcedência da demanda. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, o que faço com fundamento no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil. DEIXO de condenar a reclamante em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal 

devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis e 

certificando o trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 07 de janeiro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito
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Processo: 8010350-07.2014.8.11.0011 REQUERENTE: JOSE ROBERTO 

BASILIO DA COSTA REQUERIDO: LUIZ JOSE DA SILVA FILHO Vistos, etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 

9.099/95, em que o requerente - JOSE ROBERTO BASILIO DA COSTA – 

move em face de LUIZ JOSE DA SILVA FILHO, sob o fundamento de que 

havia um acordo entre as partes no sentido que o requerido pagaria uma 

dívida perante o Pronaf. Relatou que após algum tempo descobriu que o 

requerido comentou na cidade que o requerente teria roubado uma vaca 

sua e por este motivo não pagaria a dívida faltante. Pleiteia indenização 

por danos morais. Citado o requerido apresentou contestação alegando 

que não comentou sobre Aduziu que a novilha entrou no sítio do autor 

porque a porteira estava aberta. Negou ter comentado que o autor havia 

roubado a vaca. Presentes as partes em audiência de conciliação, restou 

infrutífera. Realizada audiência de instrução, foram ouvidas as partes e 

testemunhas. Em declarações o autor disse que o réu proferiu palavras de 

que era aquele era “ladrão”, comentou na frente de sua esposa que ele 

tinha roubado a vaca. Alegou que há um comentário em Curvelândia de 

que o requerente roubou a novilha do requerido em vista de que este fala 

para todos. Declarou, também que, na hora que o requerido disse ser o 

requerente ladrão, estavam presentes Marcondi, Leandro e Mazaroki. O 

requerido, ouvido, declarou que a dívida no Pronaf foi paga e que não 

caluniou ninguém. Argiur que a vaca saiu e viu ela entrar no pasto do 

requerente. Disse que o autor autorizou a entrar no sítio para procurar a 

vaca por duas vezes. A testemunha Reinaldo argumentou que o requerido 

falou que o autor rouba gado e na frente de outras pessoas. A 

testemunha Celso negou ter conhecimento sobre os fatos dos autos que 

ocorreram no assentamento Roseli Nunes. Disse que viu a novilha na 

estrada e a porteira do sítio estava aberta, assim ela entrou no pasto 

provavelmente por estar assustada. Não viu mais ninguém presente neste 

momento e nem falou para ninguém sobre o fato. É o breve o relatório, em 

que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. MÉRITO DANOS 

MORAIS No caso em tela, restou demonstrado que o autor e réu possuíam 

um acordo para pagamento de dívida perante o Pronaf. O autor mencionou 

que o réu comentou perante várias pessoas da cidade de Curvelândia que 

o autor havia roubado uma novilha sua e por este motivo não pagaria a 

dívida que pactuou. Neste sentido, a testemunha Reinaldo asseverou em 

suas declarações, posto que afirmou ser o autor pessoa que trabalha e 

que o réu imputou ao autor a conduta de ladrão em frente à outras 

pessoas, inclusive, na sua própria frente. A testemunha Celso expôs que 

a novilha entrou no sítio do autor diante da porteira estar aberta. Isto, 

revela que de fato não houve qualquer conduta ilícita do autor. Em 

contrapartida, com base nas ponderações as partes e testemunhas, bem 

como documentos juntados aos autos, o réu não conseguiu comprovar 

quanto qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor. Claramente que o Requerente comprovou quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373 do NCPC. 

Sabidamente que imputar falsamente fato definido como crime, além de ser 

um delito penal, causa enormes transtornos psicológicos e sentimentos de 

vexame perante a sociedade. Claramente que foi isto que o requerido fez. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali: 

“...na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Nessa toada, considerando a condição 

econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização do dano moral, reputo razoável a tal 

título o valor de R$3.000,00 (três mil reais). CONCLUSÃO Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de julgar procedente o pedido 

para o efeito de condenar o requerido à indenização a título de danos 

morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino pela 

ausência de condenação da requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na 

hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no 

prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da sentença, além da 

correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% 

consoante o disposto no artigo 523 do CPC, sendo que o depósito poderá 

ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. 

Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 29 de dezembro de 2017. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 07 de janeiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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Processo: 1000287-37.2017.8.11.0011 REQUERENTE: LONGO NEVES DE 

LIMA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, SERASA S/A. Vistos. Cuida-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS pelo rito da Lei 9.099/95, em 

que a requerente LONGO NEVES DE LIMA - propôs em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A e SERASA S/A.- aduzindo que possui uma conta 

corrente junto ao banco réu e, em ação anteriormente ajuizada, houve a 

condenação em devolução de cobranças de tarifas indevidas, sendo que 

efetuou alguns empréstimos perante a instituição e as tarifas retornaram a 

debitar da conta. Relatou que, em vista disto, não realizou a quitação dos 

empréstimos e seu nome fora incluídos junto aos órgãos de proteção ao 

crédito. Pleiteia pela exclusão do nome do autor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, apresentação de extrato bancário desde 2012, 

indenização por danos morais e restituição em dobro no importe de 

R$764,12 (setecentos e sessenta e quatro reais e doze centavos). Citada 

a requerida SERASA apresentou contestação. Em preliminar aventou pela 

ilegitimidade de parte devido ser depositária de informações repassadas 

pelo contratante, no caso, banco réu compareceu; no mérito arguiu pela 

ausência de dano indenizável. O banco réu, após citado, apresentou sua 

defesa e, preliminarmente aduziu pela ausência de documentos 

essenciais. Meritalmente alegou legalidade na cobrança de tarifas e o 

autor utilizou do limite disponível em conta gerando as mencionadas 

tarifas, indicou mero aborrecimento pelo cotidiano. Presentes em audiência 

de conciliação, restou infrutífera. Tutela antecipada também deferida para 

o fim específico excluído longo neves de lima registros/banco de dados 

de(a) SERASA e SPC. É o breve o relatório, em que pese previsão do 

artigo 38, da Lei 9.099/1995. No mérito, o pedido inicial merece ser julgado 

procedente. PRELIMINAR RÉU SERASA Inadmissível afastar-se a ré 

Serasa sob o fundamento de ilegitimidade passiva, eis que como parte da 
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cadeia de fornecedores, deve responder aos atos que atente contra os 

consumidores, tal como no caso em tela. A responsabilidade solidária está 

presente por ser fornecedora de produtos nos termos do artigo 3º. Do 

CDC. RÉU BANCO DO BRASIL A preliminar de ausência quanto aos 

documentos essenciais merece ser afastada, principalmente pelo fato de 

que o réu sequer indicou qual o documento faltante a ensejar inépcia da 

inicial. Toda documentação disponível em poder do autor foi devidamente 

juntada à exordial. MÉRITO Conforme as alegações e documentos 

apresentados pelo autor e rés, a presente demanda merece procedência. 

Os débitos em conta corrente do autor ocorreu no ano de 2012 pela 

cobrança de tarifas ilegais. Diante da documentação acostada aos autos 

pelas partes e, em alinhamento às alegações do autor, os réus 

procederam com a inclusão de negativação em seu nome indevidamente. 

A documentação indica que foram incluídos débitos em nome do autor 

referente ao banco réu, mas sem o devido comunicado por parte da réu 

Serasa. O autor não foi previamente ou até posteriormente comunicado 

pela ré SERASA. Em assim sendo, o comunicado previsto no artigo 43 do 

Código de Defesa do Consumidor, deve ser realizado pelo órgão 

mantenedor que, no presente caso, fora a ré SERASA. Somado à isto, 

tem-se que a responsabilidade pela ciência ao devedor é do órgão 

mantenedor foi reconhecida em Súmula do STJ. Confira-se: Súmula 359 

STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Portanto, há 

responsabilidade in re ipsa por parte desta ré pela negativação, sendo que 

também sequer verificou quanto à legalidade e procedência da 

negativação antes de efetivá-la. Ademais, as tarifas debitadas na conta 

do autor não possuem respaldo em contrato firmado com o banco réu, 

certo que restou claro tratar-se de tarifa de adiantamento ao depositante, 

sem qualquer previsão prévia e ciência ao autor. Em consonância com 

isto, estas tarifas, impediu o autor de quitar seus empréstimos 

corretamente. Nos termos do contrato de abertura de conta corrente, não 

há expressa indicação das tarifas que foram cobradas do autor. Além 

disto, houveram mais de um débito referente às tarifas de pacotes de 

serviços no mesmo dia e, ainda que em dias alternados, no mesmo mês. 

Isto em confronto com as regras de consumo. Os réus são fornecedores 

e prestadores de produtos e serviços, sob este aspecto, não poderiam 

agir em confronto com a boa prestação de serviços. Indiscutivelmente 

falharam na prestação de seu serviço ao negativar o nome de uma 

empresa com base em valores não comprovadamente devedores, 

tampouco previamente comunicados ao autor. Fornecedores de produtos 

que é são os réus, e reconhecidamente com responsabilidade objetiva, 

tornam-se responsáveis por providenciar meios de bem tratar os 

consumidores vinculados a si. É o que se retira da interpretação do art. 14 

da Lei n.º 8.078/1990: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

(...)”. Neste raciocínio, o banco réu debitou indevidamente as tarifas da 

conta do autor gerando impossibilidade de pagamento de suas contas, 

bem como procedeu com a negativação do seu nome sem procedência 

contratualmente prevista e cientificada ao autor; já, a ré Serasa, incluiu o 

nome do Autor no rol de inadimplentes de maneira indevida, eis que sem 

se resguardar da legalidade e da anterior comunicação ao autor. Portanto, 

indevida a negativação realizada em nome do autor, sendo que 

conclusivamente, merece ser excluído o seu nome junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, assim como declarada a inexigibilidade dos débitos. 

DO DANO MORAL Por sua vez, o dano moral está igualmente presente, 

uma vez que são evidentes os transtornos causados pela negativação 

indevida realizada pelos réus de valores inexistentes como débito. 

Saliente-se que, embora sob a desnecessária comprovação do prejuízo 

sofrido diante do dano presumido, o autor comprovou: o ato ilícito 

praticado pelos réus quando cobrou e negativou por valores inexistentes; 

o dano, fato que lhe prejudicou a honra; e, o nexo entre esta conduta ao 

prejuízo proporcionado. Certo que está configurada sua responsabilidade 

pela inserção indevida oriunda de inexistente inadimplência. Veja 

julgado:em Legislação em Modelos e peças “TJ-DF - Ação Cí-vel do 

J u i z a d o  E s p e c i a l  A C J  1 7 3 8 2 3 2 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 9  D F 

0017382-32.2008.807.0009 (TJ-DF) Data de publicação: 22/01/2010 

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. COBRANÇA DE DÉBITO SEM 

COMPROVAÇÃO POR CONTRATO. NEGATIVAÇÃO DO NOME. DANO 

MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO COM 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SENTENÇA MANTIDA. 1. A 

COBRANÇA DE DÉBITO À AUTORA, CORRENTISTA DO BANCO 

RECORRENTE, MOSTROU-SE INDEVIDA, NA MEDIDA EM QUE O BANCO 

NÃO TROUXE NENHUMA PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES, NO SENTIDO DE 

QUE HAVIA UM CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E 

CRÉDITO DE CHEQUE ESPECIAL A RESPALDAR O DÉBITO. 2. 

TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO E DEMONSTRADA A 

INVIABILIDADE DA PRODUÇÃO DA PROVA PELO CONSUMIDOR, O ÔNUS 

DA PROVA RECAI SOBRE O FORNECEDOR DE SERVIÇOS, O QUAL NÃO 

TERIA DIFICULDADE ALGUMA EM TRAZER A PROVA DE SUAS 

ALEGAÇÕES E QUE DESCONSTITUIRIA O DIREITO DA AUTORA, PORÉM, 

ASSIM NÃO O FEZ, TORNANDO, DESTA MANEIRA, VERDADEIRAS AS 

ALEGAÇÕES DA AUTORA EM SUA INICIAL NO SENTIDO DE QUE A 

COBRANÇA SE REFERE A DÉBITO NÃO CONTRATADO. 3. INDEVIDA A 

COBRANÇA, ILÍCITA A NEGATIVAÇÃO DO NOME A GERAR DANO MORAL 

INDENIZÁVEL, DANO IN RE IPSA, QUE INDEPENDE DE DEMONSTRAÇÃO, 

ESTANDO O VALOR ARBITRADO PELA JUÍZA MONOCRÁTICA DENTRO 

DOS PARÂMETROS UTILIZADOS NAS TURMAS RECURSAIS DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO TJDFT E EM CONSONÂNCIA 

AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 4. O 

VALOR DA MULTA DIÁRIA TAMBÉM FOI APLICADO CORRETAMENTE E DE 

FORMA RAZOÁVEL, CONSIDERANDO QUE A SUA INCIDÊNCIA SÓ SE 

DARÁ APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, COMO CONSIGNADO NA 

SENTENÇA, POIS, VALOR MENOR NÃO ATINGIRIA A FINALIDADE QUE É 

TRAZER UM RÁPIDO CUMPRIMENTO PARA A DECISÃO JUDICIAL QUE 

NÃO CABE MAIS RECURSO. 5. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, COM SÚMULA DE JULGAMENTO SERVINDO 

DE ACÓRDÃO, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099 /95. 6. 

CONDENO O BANCO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE ARBITRO EM 10% 

DO VALOR DA CONDENAÇÃO. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”. 

A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Assim, apesar da tentativa da ré em eximir-se da 

responsabilidade pelos seus atos, ao contrário do que se pretende, ficou 

demonstrada de forma estreme de dúvidas. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

“na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis 

para o dano moral, é indiscutível que cobranças efetuadas por dívidas 

inexistentes, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, “afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral.’. Finalmente, 

havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este consequência 

exclusiva da ação injurídica atribuível ao requerido, emerge o nexo de 

causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o qual se 

assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à indicação 
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do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de 

moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca é 

exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. É certo, contudo, que 

o valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).”. Rui Stoco adverte que se trata, pois 

de uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as 

coisas da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte 

deve ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil 

sempre pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em 

contas. (RT 560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário “A vítima de 

uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas 

ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais 

valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma 

que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, 

atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses 

do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se 

converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne 

inexpressiva. (ob. cit., p. 675) Caio Mário da Silva Pereira também norteia 

de forma bastante elucidativa a questão do equilíbrio na avaliação do 

quantum do dano moral: “Quando se cuida de dano moral, o fulcro do 

conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas 

forças: 'caráter punitivo' para que o causador do dano, pelo fato da 

condenação, se veja castigado pela ofensa que praticou; e o 'caráter 

compensatório' para a vítima, que receberá uma soma que lhe proporcione 

prazeres como contrapartida do mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª 

edição, editora Forense, 1997, p.97).”. Portanto, busca-se na espécie 

fornecer à vítima uma compensação, representada por uma comodidade 

que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma 

medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano 

causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, 

esse tipo de comportamento. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado um 

autor hipossuficiente; e de outro lado fornecedores de produtos, indico a 

indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). CONCLUSÃO Diante do 

exposto, opino pela procedência do pedido inicial para: a) manter a tutela 

antecipada concedida visando a efetiva exclusão do nome do autor aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como declarar por definitivo a 

inexigibilidade dos débitos objeto desta demanda; b) condenar os réus, 

solidariamente, ao pagamento de indenização pelos danos morais 

causados o autor, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, 

nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; julgando 

extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Sem condenação ao requerido em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, 

nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. 

Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 01 de dezembro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 07 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010299-25.2016.8.11.0011 REQUERENTE: RAUMIR LIZETE 

TAVARES REQUERIDO: JOSE ROBERTO TOLLO, ISABEL BERNADETE 

TOLLO, MARIA DO CARMO TOLLO ZAMPIERE, CAMILO TOLLO Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR C.C. REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA em que RAUMIR 

LIZETE TAVARES move em face de JOSE ROBERTO TOLLO, ISABEL 

BERNADETE TOLLO, MARIA DO CARMO TOLLO ZAMPIERE e CAMILO 

TOLLO, sob a alegação de que em novembro de 2015 intermediou a venda 

da propriedade rural dos Requeridos, denominada Sítio Santo Antônio, 

mediante oferta de corretagem aos senhores José Roberto e Zampiere 

que lhe pagariam uma comissão sobre a venda em 3% (três por cento). 

Relatou que contactou o senhor Aluízio que escreveu sua proposta em 

uma folha de papel e levou até o réu José Roberto Tolló, que ficou de 

analisar a proposta com a pessoa de Camilo, seu irmão mais velho e que 

posteriormente iria dar a resposta. Aduziu que em 10 de novembro de 

2015 houve a alienação do imóvel ao Sr Aluízio, sem efetuarem o 

pagamento da comissão. Pleiteia o pagamento de 3% sobre o valor da 

venda em R$33.000,00 (trinta e três mil reais), bem como indenização por 

danos morais. Os réus apresentaram defesa sob o fundamento de que a 

alienação foi realizada sem intermediação de terceiros e rechaçaram os 

danos ao autor. Realizada audiência de instrução e julgamento com oitiva 

de testemunha. Inicialmente opino pelo deferimento dos benefícios da 

Justiça Gratuita ao autor diante da situação de insuficiência 

econômico-financeira, nos termos da Lei 1060/50. MÉRITO Conforme se 

depreende dos documentos e alegações apresentadas aos autos, tem-se 

que não há provas suficientes de que o autor tenha efetivamente 

realizado serviços de corretagem para a venda do imóvel objeto desta lide. 

A testemunha Emílio foi ouvida como informante, e alegou que não tem 

conhecimento de que o autor tenha sido corretor para intermediar a venda 

do imóvel. Já Aluizio, foi ouvido em declarações e informou que, embora 

não conhecesse a propriedade antes da indicação do autor, que lhe 

ofereceu o imóvel primeiramente, finalizou a alienação diretamente com os 

demais réus. Arguiu que manteve dois contatos com o autor, sendo que 

em um deles anotou em um papel sua oferta para compra do imóvel, mas 

não reconheceu o autor como intermediador. Ainda assim, lhe entregou 

uma cópia do contrato. Em que pese as declarações do autor e de uma 

das partes, não houve concreta comprovação de que o imóvel foi vendido 

com a total gestão do autor. Restou demonstrado que o autor indicou o 

imóvel, porém, quando da análise de valores e documentação, assim como 

no ato da celebração do contrato, o autor não esteve presente. 
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Sabidamente que o serviço de corretagem, deve respeitar toda a 

mediação até a finalização e conclusão da venda. Na legislação civil, 

artigos 722 e seguintes, disciplina o serviço de corretagem para o 

recebimento deve ser completado. Consigne-se julgado: “MEDIAÇÃO 

Comissão de corretagem Ação de cobrança Pretensão julgada procedente 

Caso em que o trabalho desenvolvido pela corretora chegou a bom termo, 

com a assinatura de instrumento particular de compromisso de cessão de 

direitos sobre imóvel Desfazimento posterior do negócio por 

desentendimento entre os contratantes que não interfere no direito da 

corretora à percepção da comissão Não caracterizado descumprimento 

ao artigo 723, do Código Civil. Sentença mantida Agravo retido prejudicado 

Ape lação não prov ida .  APL 1110887820078260008  SP 

0111088-78.2007.8.26.0008, Relator(a):Sá Duarte, Julgamento: 

12/12/2011, Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 

13/12/2011.”. No caso em tela, não houve a completa prestação de 

serviços, posto que asseverou-se em todos os termos da ação que o 

autor unicamente apresentou o imóvel aos interessados. Desta forma, 

afasta-se a pretensão de recebimento em porcentagem pela venda da 

propriedade, tampouco merece acolhimento a indenização por danos 

morais. CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de julgar improcedente o pedido feito pelo autor; julgando, ao final, 

extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Opino pela ausência de condenação dos requeridos em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 02 de janeiro de 

2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos 

legais, homologo o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em 

julgado arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 07 de janeiro 

de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010095-15.2015.8.11.0011 REQUERENTE: LUCILENO MARIA 

DA SILVA REQUERIDO: JOSE ESTEVES DE SOUZA JUNIOR Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS em que 

LUCILENO MARIA DA SILVA move em face de JOSE ESTEVES DE SOUZA 

JUNIOR, visando a reparação por alegados danos morais sofridos diante 

da demora por parte do requerido em realizar cirurgia de Postectomia 

verificada a necessidade em junho de 2014 em consulta médica perante o 

médico réu. Relatou que providenciou a conclusão dos exames solicitados 

pelo réu, bem como autorização do convênio médico, qual seja Unimed, 

para fins da intervenção cirúrgica. Pleiteia indenização por danos morais. 

O réu, em sua defesa, alegou que após a primeira consulta, o autor não 

retornou mais ao consultório para fins de levar a autorização do convênio 

médico, tampouco com a apresentação dos exames, sendo este o motivo 

em não marcar data para cirurgia. Em realização de audiência de instrução 

e julgamento foram ouvidas as partes e duas testemunhas como 

informantes pela relação com as partes. MÉRITO Conforme se depreende 

dos documentos e alegações apresentadas aos autos, tem-se que o autor 

necessitava de uma intervenção cirúrgica denominada Postectomia. 

Verificou-se que a constatação foi realizada em consulta médica sob 

análise do requerido. Em apresentação posterior, o autor demonstrou que 

a cirurgia foi realizada mediante convênio médico, por outro profissional da 

saúde. De um lado encontra-se o autor fundamentando pela 

responsabilidade do réu na inércia da realização cirúrgica, eis que não 

designou data para o procedimento ainda que com a informação pelo autor 

de que possuída autorização e exames já realizados; de outro lado, 

tem-se o réu que argumenta não ter sido mais procurado pelo autor após a 

primeira consulta, sendo que não foi informado sobre a autorização do 

convênio médico. Em fase instrutória, nada foi comprovado concretamente 

quanto ao suposto abalo moral causado pela conduta do requerido. O 

profissional réu declarou que se trata de um procedimnto simples, levando 

a crer que em nada teria sido impedido em realizar se com a apresentação 

de todos os exames e ciência da autorização. Ademais, a eventual 

demora para marcação da cirurgia, depende, também, de data disponível 

pelo réu. O autor, não logrou comprovar que suportou transtornos 

mentais, e situação vexatória diante da demora no procedimento, tanto que 

procurou outro profissional e a cirurgia foi realizada. Diferentemente do 

asseverado, o abalo moral não foi efetivamente comprovado pelo autor. 

Claramente que não estão presentes os requisitos ensejadores do dano 

psicológico ou sentimental supostamente proferidos ao autor. O cerne da 

questão também não foi comprovado em audiência instrutória. No dizer de 

Yussef Said Cahali: “...na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo 

aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os 

valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Neste compasso, inexistente qualquer prova de 

que a conduta do requerido tenha suportado ao autor um vexame, uma 

situação de constrangimento, uma anormalidade psicológica, ou qualquer 

outro motivo caracterizador do dano moral. CONCLUSÃO Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de julgar improcedente o 

pedido do autor; julgando, ao final, extinto o presente feito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino pela 

ausência de condenação do requerido em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. 

Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 02 de janeiro de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 07 de janeiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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GERHARDT REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT Vistos. Cuida-se de ação de conhecimento – rito 

da Lei 9.099/95 – em que a parte autora aduz que possui um cartão de 

débito SICREDI e sofreu constrangimentos devido à falha de prestação de 

serviços da empresa ré, eis que foi impedido de promover o pagamento do 

combustível de seu veículo sob o alerta de que o seu cartão continha 

restrições. Assim, desconhecendo tais restrições aduz ter tentado 

realizar o saque do dinheiro no caixa de autoatendimento e não obteve 

êxito pelo motivo outrora mencionado, ao passo que foi necessário pedir 

dinheiro emprestado para terceiros com o fito de amenizar a vergonha 

vivenciada. Não obstante, tentou solucionar o impasse por meio de 

protocolos e diretamente na agência bancária, oportunidade em que foi 

informado que seu cartão teria sido cancelado pela agência da cidade de 

Tangará da Serra/MT e por falta de movimentação. Por fim, dado aos 

diversos impasses vivenciados e tentativas de solucionar o litígio, intentou 

a presente ação, visando a indenização dos danos morais advindos da 

injusta negativa. Citado, o Banco requerido compareceu em sede de 

audiência de conciliação. Assim, ante a impossibilidade da composição 

amigável, as partes apresentaram contestação e impugnação. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Inicialmente, 

convém assinalar que o processo está apto a julgamento, não havendo a 

necessidade de realização de provas em audiência. O C. Superior Tribunal 

de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes 

as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do 

juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 

2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, 

p. 9.513). Da necessária alteração/retificação do polo passivo. 

Considerando que a citação da empresa ré foi realizada em face do 

Bancoob Mirassol D’Oeste/MT, cujo vínculo diz respeito à cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste do Mato Grosso – 

SICREDI, ou seja, região diversa à qualificada na peça exordial, verifico 

que a devida retificação/alteração foi realizada quando de sua autuação, 

razão porque afasto a mencionada preliminar com base no cumprimento 

do princípio da economia processual, nos termos do art. 2º da Lei n. 

9099/95. Da inaplicabilidade do CDC e inversão do ônus da prova. Em que 

pese a requerida sustentar que a demanda não se trata de relação de 

consumo, é inconteste a necessidade do deslinde processual pairar sob o 

diploma de defesa ao consumidor por se tratar de adesão contratual com 

instituição financeira, sendo devida e legítima a inversão do ônus da 

prova, eis que o autor encontra-se em situação de hipossuficiência em 

face da empresa bancária. Assim, afasto a preliminar aventada. Da 

impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita. Em que pese tal 

impugnação, os fatos alegados pela empresa demandada não têm, de per 

si, o condão de afastar a presunção relativa de hipossuficiência 

econômica aventada pelo autor, de modo que pode ser beneficiário da 

justiça gratuita, o que pode ser revisto se houver prova em contrário, 

inclusive, com responsabilização na seara criminal. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado procedente. Ab initio, destaco que a presente lide 

deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No 

caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em 

razão do disposto nos artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, que abrange no conceito de consumidor todas as vítimas do 

evento danoso, bem como todas as pessoas expostas às práticas nele 

previstas, caso dos autos: Art. 17. Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Art. 29. Para 

os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele 

previstas. Destaco, ainda, que a responsabilidade da parte ré é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. 

Analisando os autos, verifico que a parte autora corroborou ao 

preenchimento do fato constitutivo de seu direito ao comprovar que a sua 

conta de débito não estava inativa conforme contestado pela parte 

adversa, oportunidade em que foi juntada vasta documentações de 

extratos bancários nos eventos de n. 5210888, 5210898, 5211051, 

5211046, 5211057 e 5211041. Assim, embora o autor tenha buscado os 

meios pertinentes para solucionar tal impasse, a parte contrária se 

manteve omissa e negligente, porquanto a ré ter mantido o seu cartão de 

débito restrito sem qualquer motivação plausível ou pré-justificativas, seja 

por meio de notificação eletrônica, torpedos e etc; afrontando o seu direito 

de informação disposto no art. 6º, III do CDC. Ademais, a parte requerida 

sustenta a regularidade da restrição, todavia, não acostou quaisquer 

provas com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão 

do ônus da prova, se limitando a meras alegações de ter exercido apenas 

seu direito regularmente. Explico. A Cooperativa reclamada sustenta a sua 

defesa em argumentos frágeis e com insuficiência probatória, pois 

tampouco colacionou um documento equivalente à legalidade da restrição 

defendida, configurando-se um notável descaso eivada de medida 

arbitrária. Nesse sentido: “TJ-SP - Apelação APL 1446525820108260100 

SP 0144652-58.2010.8.26.0100 (TJ-SP) Data de publicação: 29/06/2011 

Ementa: *DANO MORAL - BLOQUEIO DE CARTÃO DE CREDITO -PROVA - 

SUCUMBÊNCIA - RECIPROCIDADE. 1. Causa dano moral passível de 

reparação o bloqueio de cartão de crédito, sem motivo justificado nos 

autos. Evidencia o dano o fato de a cliente estar em país estrangeiro e ter 

seu crédito negado em razão de débito já discutido entre as partes e 

reconhecido como inexistente pela fornecedora de serviços. 2. Cumpre ao 

réu a prova de que o bloqueio do cartão se deu regularmente, nos termos 

do art. 333 , II , do CPC , não se cuidando de inversão do ônus da prova, 

embora a relação em discussão seja de consumo. 3. Para arbitramento de 

dano moral devem-se observar as circunstâncias da causa, a capacidade 

econômica das partes e as finalidades reparatória e pedagógica da 

fixação. Cumpre ao juízo, sob seu elevado critério, a fixação do valor em 

casos de dano moral resultante do constrangimento de cliente ao ter seu 

cartão de crédito indevidamente bloqueado em país estrangeiro. Valor 

adequadamente fixado, não merecendo redução. 4. Não implica 

sucumbência recíproca a condenação em montante inferior ao pedido em 

ação de indenização de dano moral. Recurso não provido. TJ-RJ - 

APELAÇÃO APL 00286673320108190004 RIO DE JANEIRO SAO 

GONCALO 7 VARA CIVEL (TJ-RJ) Data de publicação: 19/12/2011 Ementa: 

CIVIL. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Cartão de crédito 

indevidamente bloqueado. Autora que comprovou estar em dia com o 

pagamento das faturas. Não se pode negar a ocorrência do dano moral 

sofrido pela apelada ao ser impedida de finalizar suas compras, saindo do 

estabelecimento comercial envergonhada e deixando todos os produtos já 

selecionados no supermercado. A verba indenizatória foi fixada com 

moderação e razoabilidade, no valor de R$ 2.000,00, inexistindo razão 

para sua redução. Sentença que se mostra incensurável. APELO 

DESPROVIDO. Encontrado em: DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL 

19/12/2011 - 19/12/2011 APELANTE: FINANCEIRA ITAU CBD S A 

CREDITO.” Deste modo, a instituição financeira não se propôs em amparar 

os direitos do consumidor/autor ou ao menos, buscar soluções junto a 

este, com o fito de evitar conflitos, restando devidamente demonstrado as 

ações negligentes, não sendo crível cobrar do autor, hipossuficiente em 

relação à reclamada, prova diabólica, pois os documentos já apresentados 

demonstram que a sua conta é movimentada regularmente. Constatada, 

então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e 

sua quantificação correlata. Do Dano moral A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente 

realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da 

indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de dano moral, a 

reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, 

resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da vítima. Conforme 

resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e 

corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos morais 

abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se revistam de 

um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à 

reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na 

realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente 

a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes 

à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está 

integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há 

como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, 

no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 
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desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

o bloqueio do cartão de débito injustificado, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Com efeito, os 

documentos juntados nos autos que o autor se trata de cliente correntista 

desde o ano de 2015 e tivera seu direito de compra negado sem qualquer 

motivo, levando o autor à situação vexatória e humilhante. Nesse sentido: 

“TJ-SC - Apelação Cível AC 20150850418 Lages 2015.085041-8 (TJ-SC) 

Data de publicação: 28/03/2016 Ementa: CIVIL - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO - DANO MORAL - DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO Identificado o ato ilícito, consubstanciado no bloqueio 

indevido do cartão de crédito, encontra-se evidenciado o dano moral 

sofrido pela consumidora, ainda mais se comprovado que não conseguiu 

efetuar as compras pretendidas por outro meio. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE Na fixação 

do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, 

estabelecer o quantum indenizatório com prudência, pautado na 

razoabilidade, de maneira que sejam atendidas as peculiaridades e a 

repercussão econômica da reparação, devendo esta guardar 

proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido.” (negritos 

nossos) Sendo assim, a falha de prestação de serviços da Cooperativa 

reclamada é inconteste, eis que deveria pairar sob a boa-fé objetiva das 

relações contratuais, o que, in casu, não ocorrera, afrontando os direitos 

de personalidade do autor, medida esta ilegal e totalmente arbitrária. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

consequência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à 

fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. É certo, contudo, que 

o valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).” Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo 

o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para confirmar a tutela ora 

deferida e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados ao autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do 

valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado 

da sentença, além da correção monetária e juros legais, haverá acréscimo 

de multa de 10% consoante o disposto no artigo 523 do CPC, c/c 

Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito poderá ser efetuado 

em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Aguarde o lapso 

temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in 

albis e certificando o trânsito em julgado; expeça-se mandado de 

execução. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de janeiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010519-62.2012.8.11.0011 REQUERENTE: M. DALVA DE 

OLIVEIRA - ME REQUERIDO: FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A, MASTERFRIO 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA Vistos, etc. Cuida-se 

de IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO de sentença proposta por FUJIOKA 

ELETRO IMAGEM S.A, pelo rito da Lei 9099/95, que condenou os réus à 

indenização por danos morais em R$4000,00 (quatro mil reais) e 

liminarmente foi concedida a substituição do produto sob pena da 

aplicação de pena de R$300,00 a partir do quinto dia se não cumprida. O 

exequente foi intimado e apresentou sua manifestação em repulsa aos 

argumentos do executado. INTIMAÇÃO PESSOAL AO EXECUTADO Consta 

nas fundamentações do presente executado FUJIOKA que não foi 

devidamente intimado pessoalmente quando da decisão liminar que 

determinou a substituição do produto sob pena de multa diária, não 
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prospera. Diante do que consta dos autos, não houve citação do 

executado para cumprimento de tutela antecipada, eis que consta somente 

a carta de citação recebida pela empresa executada MASTERFRIO. Em 

consequência, não se considera a multa astreinte contra esta executada 

devido o descumprimento da regra descrita na Súmula 410 do STJ. Em 

termos do disposto no artigo 537 do NCPC, somente após exaurido o 

prazo para cumprimento da determinação em sede de antecipação de 

tutela, possa ser cobrada a astreinte. MULTA DE 10% Ao passo que, no 

que concerne à aplicação da multa de 10% quanto aos honorários 

advocatícios pela, à luz do artigo 523, parágrafo primeiro do NCPC, merece 

ser aplicada pela ausência de pagamento voluntário do executado. 

Afasta-se este pleito, prosseguindo-se o cálculo com a aplicação da 

multa. CONCLUSÃO Frente ao exposto, apresento o projeto de sentença à 

IMPUGNAÇÃO para fins de julgar parcialmente procedente o pleito no 

sentido de afastar a incidência da multa diária (astreinte) pelo 

descumprimento da medida antecipada inicialmente concedida 

exclusivamente em face da executada FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A; 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, 

para homologação ou substituição do presente projeto de sentença na 

forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 05 de 

janeiro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. ACOLHO em parte 

a minuta supra, de modo que ACOLHO parcialmente a impugnação à 

execução, pelos fundamentos expostos, porém DETERMINO o 

prosseguimento da execução, devendo-se INTIMAR a exequente par 

pugnar o que de direito em 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT,08 de janeiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010519-62.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. DALVA DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 

(REQUERIDO)

FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO AUGUSTO DE SENA RODRIGUES OAB - GO0024238A 

(ADVOGADO)

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010519-62.2012.8.11.0011 REQUERENTE: M. DALVA DE 

OLIVEIRA - ME REQUERIDO: FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A, MASTERFRIO 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA Vistos, etc. Cuida-se 

de IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO de sentença proposta por FUJIOKA 

ELETRO IMAGEM S.A, pelo rito da Lei 9099/95, que condenou os réus à 

indenização por danos morais em R$4000,00 (quatro mil reais) e 

liminarmente foi concedida a substituição do produto sob pena da 

aplicação de pena de R$300,00 a partir do quinto dia se não cumprida. O 

exequente foi intimado e apresentou sua manifestação em repulsa aos 

argumentos do executado. INTIMAÇÃO PESSOAL AO EXECUTADO Consta 

nas fundamentações do presente executado FUJIOKA que não foi 

devidamente intimado pessoalmente quando da decisão liminar que 

determinou a substituição do produto sob pena de multa diária, não 

prospera. Diante do que consta dos autos, não houve citação do 

executado para cumprimento de tutela antecipada, eis que consta somente 

a carta de citação recebida pela empresa executada MASTERFRIO. Em 

consequência, não se considera a multa astreinte contra esta executada 

devido o descumprimento da regra descrita na Súmula 410 do STJ. Em 

termos do disposto no artigo 537 do NCPC, somente após exaurido o 

prazo para cumprimento da determinação em sede de antecipação de 

tutela, possa ser cobrada a astreinte. MULTA DE 10% Ao passo que, no 

que concerne à aplicação da multa de 10% quanto aos honorários 

advocatícios pela, à luz do artigo 523, parágrafo primeiro do NCPC, merece 

ser aplicada pela ausência de pagamento voluntário do executado. 

Afasta-se este pleito, prosseguindo-se o cálculo com a aplicação da 

multa. CONCLUSÃO Frente ao exposto, apresento o projeto de sentença à 

IMPUGNAÇÃO para fins de julgar parcialmente procedente o pleito no 

sentido de afastar a incidência da multa diária (astreinte) pelo 

descumprimento da medida antecipada inicialmente concedida 

exclusivamente em face da executada FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A; 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, 

para homologação ou substituição do presente projeto de sentença na 

forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 05 de 

janeiro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. ACOLHO em parte 

a minuta supra, de modo que ACOLHO parcialmente a impugnação à 

execução, pelos fundamentos expostos, porém DETERMINO o 

prosseguimento da execução, devendo-se INTIMAR a exequente par 

pugnar o que de direito em 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT,08 de janeiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010111-32.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME TIAGO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REQUERIDO)

ATLANTICA COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP0123514A (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010111-32.2016.8.11.0011 REQUERENTE: JAIME TIAGO DE 

SOUZA REQUERIDO: CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A, 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, ATLANTICA COMPANHIA DE SEGUROS Vistos, 

etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CARDIF DO 

BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A em face da r. sentença proferida 

em sede de juízo singular, em ação pelo rito da Lei 9099/95. Inicialmente 

esclarece-se que o cerne referente à publicação de sentença distoante 

do caso dos autos já foi superado em momento de retificação na 

ID10990749. O embargante alega a presença de contradição quando da 

indicação de juros e correção monetária em dispositivo da sentença, eis 

que fundamente quanto aos danos morais a necessidade de incidência a 

partir da prolação da sentença e não da data do evento danoso. Em que 

pese as alegações do embargante com caráter infringente, não 

prosperam. Claramente que a contagem dos juros moratórios são a partir 

da data do dano por se tratar de obrigação líquida já na fase inicial (artigo 

397 do Código Civil). O dano moral foi causado pela conduta das rés 

pertinente à aquisição de um produto que possui valor monetário. A 

correção monetária incide a partir da sentença, à luz da Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça. Diante disto, não merece acolhimento. Frente 

ao exposto, apresento a minuta de sentença pelo não acolhimento dos 

presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, julgando extinto o presente 

feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 02 de janeiro de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo o Projeto de Sentença 

apresentado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Em 

consequência, JULGO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

INTERPOSTOS, com fulcro no artigo 1.022, I, do Novo Código de Processo 

Civil, acatando a opinião da Juíza Leiga. Desta decisão deverão ser 

intimadas as partes, via patronos. Nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 08 de janeiro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011225-79.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDIONICE XAVIER DA SILVA MOTA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011225-79.2011.8.11.0011 REQUERENTE: CLEDIONICE 

XAVIER DA SILVA MOTA REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a 

requerente CLEDIONICE XAVIER DA SILVA MOTA – move em face de 

GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. 

sob o fundamento de que adquiriu um ventilador da loja ré em 07/04/2011, 

pelo valor de R$125,00 (cento e vinte e cinco reais) em 05 vezes com um 

ano de garantia. Relatou que assinou todos os documentos que foram 

apresentados e recebeu o ventilador em casa, horas depois. Indicou que 

no carnê o valor constante era de R$199,50(cento e noventa e nove reais 

e cinquenta centavos). Diante disto, alega que compareceu no 

estabelecimento da ré para fins de devolução do produto. Pleiteia o 

cancelamento da compra, bem como indenização por danos morais. Citada 

a empresa requerida apresentou contestação sob o fato de que não 

houve oferta do produto pelo valor de R$125,00 (cento e vinte e cinco 

reais), sendo que a autora apresentou um orçamento de outra empresa de 

produto semelhante em 05 parcelas de R$39,90 cada uma. Arguiu que a 

autora assinou os contratos. Presentes as partes em audiência de 

conciliação, restou infrutífera. Realizada audiência de instrução com oitiva 

de funcionário da ré. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 

38, da Lei 9.099/1995. MÉRITO No caso em comento, de um lado consta a 

empresa autora arguindo que a venda do produto foi realizada nos termos 

em que assinado documentalmente e que consta dos carnês; de outro 

lado está a autora alegando que a oferta foi por um valor menor do 

constante em carnê e não foi informada quanto à garantia estendida. 

Restou comprovado nos autos que a autora adquiriu um produto da loja da 

ré, sendo que pagou pelo valor do ventilador somado à uma garantia 

estendida, nos termos dos contratos devidamente assinados. Em que 

pese a autora asseverar que não foi informada sobre o valor da garantia, 

posto que a venda pelo funcionário Alex foi realizada pelo valor de 

R$125,00, não há qualquer prova quanto ao fato constitutivo de seu 

direito. Oportunizada a realizar provas na fase instrutória, em nada 

agregou além dos documentos acostados à exordial. A empresa ré provou 

que a autora assinou o contrato da aquisição, bem como contrato para 

garantia estendida do produto. Da mesma forma, a testemunha da 

empresa ré informou que vendeu o produto em cinco parcelas de R$39,90 

(trinta e nove e noventa reais) e a autora aceitou, tendo assinado o 

contrato de compra e distintamente um contrato de garantia complementar. 

Afirmou que após a autora retornou à empresa da ré solicitando o 

cancelamento, mas o gerente da empresa não aceitou o estorno. Somado 

à isto, declarou que o produto já se encontra com cancelamento de venda 

perante o sistema da empresa ré e nenhuma parcela fora paga. Ainda que 

sob a égide de relação consumeirista, cabe à autora comprovar o mínimo 

do fato constitutivo de seu direito, ainda que sob a égide de relação 

consumeirista. Isto não logrou fazer. Confira-se julgado: “TJ-DF - Apelação 

Cíve l  do  Ju izado Espec ia l  ACJ 20130410029415  DF 

0002941-85.2013.8.07.0004 (TJ-DF) Data de publicação: 14/11/2013 

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO DA 

DÍVIDA. COMPROVANTES DE PAGAMENTO ILEGÍVEIS. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1.A APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO 

ILEGÍVEIS NÃO SE PRESTA A PROVAR A QUITAÇÃO DO DÉBITO. ASSIM, 

A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE 

COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, NOS TERMOS DO 

ART. 333 , I , DO CPC . 2. CONFIGURA EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO 

DO CREDOR EM INSCREVER O NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES, PARA PROTEGER O SEU CRÉDITO, QUANDO NÃO 

RESTA DEMONSTRADA ILEGÍTIMA A INSCRIÇÃO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. PRECEDENTE DA 2ª TURMA: ACÓRDÃO N.657046, 

20120510106560ACJ, RELATOR: JOSÉ GUILHERME, 2ª TURMA 

RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, DATA 

DE JULGAMENTO: 19/02/2013, PUBLICADO NO DJE: 01/03/2013. PÁG.: 

256). 3.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.”. Inexistente provas, inclusive, de que o 

ventilador está em poder da própria autora. De qualquer sorte, diante do já 

cancelamento da venda confirmada pelo funcionário Alex em audiência de 

instrução com ausência de qualquer pagamento, inclusive sem a juntada 

por parte da autora de quitação das parcelas, tem-se por necessária a 

declaração judicial de cancelamento da venda para fins de regularizar a 

situação do produto e da relação jurídica entre as partes. 

Consequentemente, merece ser devolvido o produto á empresa ré. 

DANOS MORAIS No caso em tela, opino pela improcedência de 

indenização por danos morais. Observo que inexiste qualquer abalo 

psicológico a ensejar reparos. A Requerente não sofreu abalo moral, 

psicológico ou sentimental quanto ao produto adquirido. Tampouco merece 

ser considerado mero aborrecimento, posto que comprou nos termos da 

venda tendo assinado dois documentos de contrato em separado e 

oportunizada em tomar conhecimento das regras da venda. Em 

finalização, não há que se considerar qualquer sofrimento caracterizador 

de indenização por dano moral. CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o 

projeto de sentença, no sentido de julgar parcialmente procedente o 

pedido para o efeito de declarar cancelada a aquisição do ventilador 

objeto desta demanda, com a devolução do produto à ré e cancelamento 

de qualquer eventual cobrança de valores referente à esta venda; 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Opino pela ausência de condenação da 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Remeto à apreciação da MM. Juíza 

Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 03 de janeiro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 08 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-11.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GELCINO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000140-11.2017.8.11.0011 REQUERENTE: GELCINO GOMES 

DA SILVA REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Vistos, etc. 

Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS pelo rito da Lei dos Juizados Especiais, promovida por 

GELCINO GOMES DA SILVA em desfavor de BTG PACTUAL SERVIÇOS 

FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS, sob o fundamento de que consta uma negativação indevida 

em seu nome, no valor de R$ 148,68 (cento e quarenta e oito reais e 

sessenta e oito centavos) referente a um contrato de nº 5579787 que 

desconhece a procedência por não possuir relação com a ré. Pleiteia 

declaração de inexistência dos débitos, bem como indenização por danos 

morais. Citado o réu, manifestou-se em sede de preliminar pela 

ilegitimidade passiva, indicando a empresa FIDC NP PCG B., para ser 

pleiteada no pólo passivo, posto que a negativação fora realizada por esta 

instituição; no mérito rechaçou os danos morais. Audiência conciliatória 
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restou infrutífera. Eis o breve relatório, em que pese dispensável. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois se 

refere à existência de débitos do autor que lhe são desconhecidos. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA Conforme se depreende dos documentos 

acostados à inicial e contestação, a empresa que incluiu o nome do autor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito foi PR-CTA / FIDC NP PCG B, 

estabelecida em Curitiba/PR. O autor demandou em desfavor de FIDC NPL, 

(Fundo de Investimento em Direito Creditório), com sede à Av. Paulista, 

São Paulo/SP, revelado ser outra empresa. Intimado para se manifestar 

com comprovação de serem ao menos do mesmo grupo, quedou-se inerte. 

Portanto, em face da comprovação do réu por serem empresas com 

inscrições no CNPJ diferentes, o caso em comento merece ser extinto sem 

resolução de mérito, com declaração da ilegitimidade passiva, nos termos 

do artigo 337, inciso XI e parágrafo 5º do Novo CPC. CONCLUSÃO Frente 

ao exposto, apresento este projeto de sentença, sendo que opino pelo 

JULGAMENTO DE EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução de mérito, 

à luz do artigo 485, inciso VI do NCPC. Inaplicável a condenação em 

pagamento de custas e despesas processuais ao Autor diante da 

gratuidade presente nos juizados especiais em primeira instância. Remeto 

à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 05 de janeiro de 2018 Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, 

facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 08 de janeiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-38.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALMEIDA PASSOS ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYDY ROBERTA BOTON OAB - MT20209/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000080-38.2017.8.11.0011 REQUERENTE: ALMEIDA PASSOS 

ALIMENTOS LTDA - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, pelo rito da Lei 9.099/95, em 

que a requerente - ALMEIDA PASSOS ALIMENTOS LTDA - ME – move em 

face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, sob 

o fundamento de que desenvolve atividade no ramo alimentício, com 

estabelecimento denominado “Subway”, tendo sido inaugurado em 

17/12/2015, na cidade de Mirassol D´Oeste. Relatou que na data da 

inauguração, ocorreram quedas no fornecimento de energia elétrica tal 

como: às16:00hs por aproximadamente 40(quarenta) minutos e às 

19:00hs aproximadamente em 02(duas) horas, com algumas outras 

quedas nestes intervalos. Arguiu que por conta desta falha, houve atraso 

na inauguração do estabelecimento, bem como perda de produtos. Pleiteia 

indenização por lucros cessantes em vista da redução de lucro no dia do 

incidente para o valor de R$4.225,25 (quatro mil duzentos e vinte e cinco 

reais e vinte e cinco centavos), eis que o rendimento diário médio é no 

valor de R$25.000,00(vinte e cinco mil reais). Citada a requerida 

apresentou contestação alegando em preliminar ilegitimidade passiva por 

ser empresa limitada, e incompetência do Juizado por complexidade da 

causa; no mérito aduziu pela ausência de comprovação da queda de 

energia. Inicialmente necessária retificação da denominação da parte 

passiva para constar CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. – 

CEMAT. Presentes as partes em audiência de conciliação, restou 

infrutífera. Realizada audiência de instrução de julgamento com oitiva de 

testemunha É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da 

Lei 9.099/1995. PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA Referente à 

empresa autora ser de responsabilidade limitada e incumbir em 

incompetência deste Juizados para o prosseguimento do feito, improspera. 

A documentação apresentada na exordial, comprova que a empresa 

autora é de responsabilidade limitada mas se trata de microempresa, 

afastando esta arguição. INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE 

Igualmente, afasta-se esta preliminar, eis que houve realização de 

audiência de instrução, sem qualquer demonstração na necessidade de 

produção de prova pericial. Aliás, incumbe à ré apresentar documentos 

que provem a intermitência no fornecimento de energia elétrica. 

Desnecessária qualquer prova mais complexa. MÉRITO Conforme se 

verifica da documentação acostada aos autos, a empresa autora teve 

problemas de queda de fornecimento de energia elétrica no dia da sua 

inauguração. Nos termos das declarações de testemunha na audiência de 

instrução de julgamento, constatou-se que houve perda de alguns 

produtos alimentícios, bem como prejuízos no exato dia da inauguração. 

Por outro lado, a ré argumenta que não houve suspensão de fornecimento 

da energia elétrica, porém não comprovou suas alegações. Sequer 

demonstrou a efetiva continuidade do serviço elétrico. Inexistente qualquer 

prova testemunhal ou documental por parte da ré quanto à boa prestação 

de serviço de maneira contínua no fornecimento de energia elétrica. 

Sabidamente que a responsabilidade da Requerida é de natureza objetiva 

(artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), sendo que resta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

entanto, tangentemente aos lucros cessantes, a empresa autora requereu 

indenização pelo que deixou de ganhar no importe de R$25.000,00 (vinte e 

cinco mil reais) por indicar ser o fechamento diário médio do 

estabelecimento em dias normais. Contudo, em contrapartida ao 

asseverado, a empresa autora não logrou provar o real lucro diário médio 

neste montante, posto que somente juntou demonstrativo de vendas do dia 

17/12/2015 pelo valor de R$4.225,25. Somado à isto, também não atestou 

que a data dos fatos foi a inauguração do comércio. Neste compasso, não 

há como se reconhecer que haja lucro diário de R$25.000,00 em dias de 

subsistência da energia em tempo intermitente. Confira-se caso análogo 

em que não se comprova concretamente o valor dos lucros ganhos: 

“TJ-RS – RECURSO CÍVEL 71005218383 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

04/05/2015 Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

FALHA NA PRESTAÇÃO SE SERVIÇO. QUEIMA DE APARELHOS 

ELETRÔNICOS POR SOBRECARGA NA REDE DE ENERGIA. DANO 

MATERIAL. EXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS LUCROS CESSANTES. 

Tratando-se de relação de consumo, incumbe a ré fornecer serviço 

adequado, eficiente, seguro e contínuo – por ser serviço essencial – como 

versa de forma expressa o art.22 do CDC. O princípio da identidade física 

do juiz, tanto no processo civil, quanto no processo penal, não é absoluto, 

admitindo mitigação, ainda mais em se tratando de Juizado Especial Cível, o 

qual enfrenta rotatividade de Juízes Leigos e diante da justificativa 

exposta pela Juíza titular na fl.68. É cediço que, sendo a empresa 

demandada concessionária de serviço público, responde objetivamente 

pelos danos que, na consecução de seu mister, por ação ou omissão, 

houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e 

do nexo causal entre este e a conduta do agente. Hipótese em que restou 

comprovada nos autos a relação de causa e efeito – queima de aparelhos 

eletrônicos em decorrência da sobrecarga na rede de energia a ensejar a 

condenação da ré no principal de R$2970,90. Incabível condenação a 

lucros cessantes diante da ausência de elementos aptos a conferir 

indenização a este título. A parte autora, constureira, não fez prova 

mínima de quanto aufere com as costuras e sequer foi produzida prova 

testemunhal...SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO (Recurso Cível 

nº.71005218383, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 29/04/2015).”. 

Claramente que sem a prova contundente do lucro diário médio não há 

como se conceder lucros cessantes e, por consequência, improspera o 

pleito da empresa autora. CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto 

de sentença, no sentido de julgar improcedente o pedido da autora, 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e despesas judiciais em vista da 

gratuidade do Juizado especial em sede de primeiro grau. Remeto à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 05 de janeiro de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado arquive-se, 
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facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 08 de janeiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010111-37.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEBI DOMINGUES CARDOSO BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP0166349A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010111-37.2013.8.11.0011 EXEQUENTE: ELIEBI DOMINGUES 

CARDOSO BUENO EXECUTADA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Diante da apresentação 

de cálculos por contador judicial com conclusão de saldo remanescente 

em R$637,44 (seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro 

centavos), intime-se a parte executada para fins de pagamento do débito 

no prazo de 15(quinze) dias, nos termos dos artigo 523 e seguintes do 

NCPC, com a implicações legais e, sendo, se necessário, expedido 

mandado de penhora com avaliação pelo Oficial de Justiça. No caso de 

cumprimento total do débito, intime-se a exequente para se manifestar 

quanto à extinção do feito. Remeta-se os autos à apreciação da Juíza 

Togada. Mirassol D’Oeste-MT, 05 de novembro 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Vistos. Em que pese a minuta supra, antes de adotar tal 

providências, DIGAM as partes quanto ao cálculo apresentado, em 05 

(cinco), sendo o silêncio interpretado como concordância. Após, 

CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 08 de janeiro de 

2018. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito Ao Exmo. 

Presidente Rui Ramos Tribunal de Justiça/MT Cuiabá (MT)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-53.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA GONCALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s das partes da R. Decisão constante do ID. 

11213839 dos presentes autos, bem como da audiência conciliatória 

redesignada para a data de 27 de Março de 2018 às 15:00 horas, 

devendo o(a) advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e 

horário da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a 

custas processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010249-67.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

H. R. CABRIOTTI & CIA LTDA. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO OLIVEIRA ASSIS OAB - MG0108762S (ADVOGADO)

GUSTAVO PINTO COELHO VIMIEIRO OAB - MG0099550A (ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de janeiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010333-34.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDINA APARECIDA AGUILERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT0011276A (ADVOGADO)

 

Vistos. Diante da concordância tácita da exequente com o pedido de 

parcelamento do débito pela executada (id nº 11279380), SUSPENDO a 

presente execução pelo tempo necessário ao pagamento de todas as 

parcelas, devendo a executada continuar depositando o valor da parcela 

mensalmente, nos termos do art. 916, §3º, do CPC. Com o término do 

pagamento, À exequente para manifestar o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado com quitação 

integral. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 08 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-61.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA CRISTINA DOS SANTOS BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUIZO (REQUERIDO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. De 

pronto, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige maiores 

delongas. O autor perseguia a concessão de alvará judicial, todavia, 

deixou de promover o regular prosseguimento do feito, embora 

devidamente intimado (id de n. 11279575). Assim, a ausência de impulso 

processual da parte autora, implica extinção anômala do processo, "ex vi" 

do art. 485, inciso VI, do NCPC. Nesse sentido: “TJ-DF - Apelação Cível 

APC 20140710392026 (TJ-DF) Data de publicação: 24/06/2015 Ementa: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMANDO JUDICIAL 

DESATENDIDO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Se a parte se mantém inerte em atender à determinação 

judicial para dar prosseguimento ao feito, deixando de indicar o correto 

endereço do réu ou de converter a demanda em execução, a extinção do 

processo é medida que se impõe, ante a falta de interesse de agir, nos 

termos do art. 267 , VI, do CPC . 2. Recurso conhecido e desprovido.” 

(negritos nossos) Diante disso, não resta outra alternativa senão JULGAR 

EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I.C. 

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. CUMPRA. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de janeiro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010140-82.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MODENEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVINO ALVES NETO (REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 768 de 1071



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010140-82.2016.8.11.0011 REQUERENTE: MARCO ANTONIO 

MODENEZ REQUERIDO: SILVINO ALVES NETO Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS em que o Autor MARCO 

ANTONIO MODENEZ propôs em desfavor de SILVINO ALVES NETO, sob o 

fundamento de que adquiriu uma motocicleta HONDA/BIZ125 ES, COR 

VERMELHA, ANO/MOD. 2013, PLACA OBM 9293, do Requerido, no 

estabelecimento comercial CASA GRANDE VEÍCULO, em 15/12/2015 pelo 

valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Aduziu que o requerido 

informou que faria a transferência da propriedade do veículo para o nome 

do autor, porém não o fez e, certo tempo depois, um oficial de justiça 

apresentou um mandado de Busca e Apreensão, extraída do processo 

código 236280 e o autor entregou o veículo. Pleiteia a devolução do valor 

pago pela motocicleta, bem como indenização por danos morais. O 

Requerido foi devidamente citado, mas não compareceu em audiência de 

conciliação, tampouco apresentou contestação. Decretada a revelia ao 

réu. A controvérsia reside no fato de que a motocicleta não foi transferida 

ao autor e, diante disto, recebeu um comparecimento de oficial de justiça 

que cumpriu mandado de busca e apreensão, tendo sido entregue o 

veículo, prosseguindo-se pela aplicabilidade do artigo 355, inciso I, do 

NCPC, posto que não há necessidade de provas a serem produzidas 

diante da presença de documentos suficientes ao deslinde. Concernente à 

justiça gratuita, tem-se necessária sua concessão diante da situação de 

hipossuficiência econômico-financeira do Requerente, posto ser pessoa 

com dificuldades para arcar com as eventuais custas e despesas 

processuais, nos termos da Lei nº. 1060/50. Inicialmente, cumpre 

esclarecer que o réu compareceu em secretaria informando não ter sido 

citado por desconhecer a pessoa que assinou sua citação. Contudo, não 

apresentou qualquer prova neste sentido, sendo que a correspondência 

foi enviada ao correto endereço que reside, tanto que não indicou outro. 

Ademais, esteve presente e não apresentou sua defesa. MÉRITO 

Primeiramente, merece ser aplicado os efeitos da revelia com a permissão 

do artigo 20 do CDC. Depreende-se dos argumentos e documentos 

apresentados pelo autor que, adquiriu um veículo do requerido pelo valor 

de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) nos termos do recibo datado 

de 15 de dezembro de 2015. Contudo, o requerido não efetuou a 

transferência da motocicleta para a propriedade do autor, certamente por 

não ser o verdadeiro proprietário do veículo. Desta forma, o autor foi 

obrigado a entregar a motocicleta perante oficial de justiça em 

cumprimento de mandado de busca e apreensão do processo código 

236280, proposto por Jaqueline Rodrigues Bergue. Desta forma, o autor 

obteve uma perda monetária pelo importe pago na motocicleta. Sendo 

assim, o que se extrai dos autos é que merece ser ressarcido pelo valor 

que pagou ao réu. DANO MORAL Em que pese as alegações verídicas 

quanto à perda do valor pela entrega de veículo em respeito à ordem 

judicial, o autor, não logrou comprovar que suportou transtornos mentais, 

e situação vexatória diante desta situção Claramente que o caso dos 

autos trata de risco do negócio e o fato supostamente causador do 

inexistente dano moral é considerado como incidente do cotidiano. A vida 

do dia a dia nos fornece fatores de risco nas relações negociais e de 

alienações. Isto foi o que ocorreu. Diferentemente do asseverado, o abalo 

moral não foi efetivamente comprovado pelo autor. Claramente que não 

estão presentes os requisitos ensejadores do dano psicológico ou 

sentimental supostamente proferidos ao autor. No dizer de Yussef Said 

Cahali: “...na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que 

molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Neste compasso, inexistente qualquer prova de 

que a conduta do requerido tenha suportado ao autor um vexame, uma 

situação de constrangimento, uma anormalidade psicológica, ou qualquer 

outro motivo caracterizador do dano moral. CONCLUSÃO Pelo exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de julgar parcialmente 

procedente o pedido para o efeito de condenar o requerido ao 

ressarcimento do valor pago pelo autor na aquisição da motocicleta, no 

montante de R$6.500,00, cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir do efetivo prejuízo, e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso; julgando extinto o presente feito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino pela ausência de 

condenação do requerido em custas e despesas processuais, bem assim 

em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 e seguintes do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado 

em Juízo. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 02 de janeiro de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 07 de janeiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-46.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Energisa Mato Grosso (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000170-46.2017.8.11.0011 REQUERENTE: JOSE APARECIDO RIBEIRO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO Vistos. Considerando o teor da 

decisão do Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Rui Ramos 

Ribeiro, nos autos de Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela nº 

53157/2015, datada de 22 de maio de 2017, publicada no DJE edição 

10024 de 23/05/2017, a qual determinou a suspensão das ações que 

discutem a ilegalidade na cobrança do ICMS no pagamento da Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição (TUSD/TUST) nas faturas de energia 

elétrica, SUSPENDO o presente feito até julgamento dos mandados de 

segurança e/ou nova determinação do Presidente do Tribunal de Justiça. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 28 de dezembro de 2017. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-84.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS SANTOS MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte autora da audiência conciliatória 

designada para a data de 27 de Março de 2018 às 16:00 horas, devendo 

o(a) advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da 

mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010353-25.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA LIMA - ADVOCACIA ASSOCIADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PJE 8010353-25.8.11.0011 Vistos. Os autos vieram conclusos ante o 

petitório de execução da multa em id nº 10380362 sob o fundamente do 

não cumprimento da decisão exarada por este Juízo. A questão posta nos 

autos cinge-se à seguinte indagação: possível a execução provisória das 

astreintes fixadas em tutela antecipada? No entendimento desta 

magistrada, conquanto os vários posicionamentos doutrinários e 

jurisprudenciais, verifico que não merece próspero, eis que imprescindível 

o transito em julgado, de modo que somente ao final do processo o 

beneficiário da multa poderá executá-la. Nesse sentido: AgRg no AREsp 

50.196/SP, Min. Arnaldo Esteves Lima, 1ª Turma, julgado em 21/08/2012. 

Assim, REJEITO o pedido de execução provisória da astreintes. No mais, 

considerando que cabe ao Magistrado se utilizar dos meios necessários a 

dar resposta a prestação jurisdicional vindicada, e com base no princípio 

da duração razoável do processo, DETERMINO que seja OFICIADO com 

urgência o(s) responsável(is) pelo(s) registro(s)/banco(s) de dados, para 

que que seja EXCLUÍDO o nome da autora dos registros/banco de dados 

de(a) SERASA e SPC, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), 

enviando a este juízo comprovante da efetiva retirada. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de outubro de 

2017. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1000005-62.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RICARDO DE PAULA (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA MARIA FALAVINHA FROHLICH (EXCIPIENTE)

FAIXA BRANCA COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP (EXCIPIENTE)

ARNALDO EWALDO FROHLICH (EXCIPIENTE)

 

Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos, consoante previsão do 

art. 1.062 do CPC. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, 

mister algumas considerações. O Enunciado n. 26 do FONAJE, com 

redação dada no encontro de Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a 

tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Como 

se sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos termos do art. 300 do 

NCPC, requer a coexistência tanto da “probabilidade do direito” como da 

“perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, ou seja, fumus 

boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Ademais, é necessário, 

igualmente, que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão” (§ 3º do art. 300 do NCPC). Sobre a sobreposição que deverá 

ser feita entre os três requisitos acima expostos, Cassio Scarpinella 

Bueno , assim assevera: “Deve prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo 

CPC a vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 2º do art. 

273 do CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento de sua 

inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da tutela de 

urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos casos 

em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é 

qualitativamente mais importante para o requerente do que para o 

requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do 

‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a 

afastar o rigor literal desejado pela nova regra”. Assim, no caso em 

comento, entendo que não estão presentes os requisitos necessários 

para o deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 300 do NCPC, 

eis que as alegações da parte autora carecem de verossimilhança, 

exigindo dilação probatória. Digo isso, visto que não vislumbro o 

preenchimento do requisito do periculum in mora, posto que o fato de 

eventualmente haver indícios da dissolução irregular da empresa 

executada, per si só, não tem o condão de ensejar o deferimento da 

liminar vindicada, além do fato de a exequente não ter trazido mais provas 

à comprovar a urgência da medida ser deferida posteriormente. Ademais, 

o objeto da presente desconsideração é justamente comprovar a alegada 

dissolução irregular da empresa com o fito de redirecionar a execução 

aos seus sócios, o que, se sagrada vitoriosa, terá como consequência 

lógica a realização da penhora, sendo o perigo in reverso maior em face 

da exequente que, em caso de desde já deferida, sofrerá constrição 

indevida. Com essas razões e ausentes os requisitos do art. 273 do 

CPC/NCPC, art. 300, INDEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da 

TUTELA/TUTELA. DETERMINO a suspensão dos autos nº 

8010005-12.2012.8.11.0011, o que faço com fulcro no artigo 134, §2º do 

Novo Código de Processo Civil. CITE-SE a parte contrária para, no prazo 

de 15 (quinze dias), se manifestar e requerer a produção das provas 

cabíveis, nos termos do art. 135 do NCPC. Após, INTIME-SE a exequente 

para, no prazo de 15 (quinze), se manifestar no que entender de direito. 

Independentemente de manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os 

autos conclusos para deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 08 de janeiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-50.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA OAB - MT0014552A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010071-50.2016.8.11.0011 REQUERENTE: FASSIL 

ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME REQUERIDO: 

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos, etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CONCESSIONÁRIA ROTA DO 

OESTE S.A., em face da r. sentença proferida em sede de juízo singular, 

condenatória em danos materiais de R$8.371,09 (Oito mil, trezentos e 

setenta e um reais e nove centavos), em ação pelo rito da Lei 9099/95. A 

embargante alega a presença de omissão na r. sentença diante da 

ausência de realização de perícia técnica no local para analisar existência 

de óleo na pista. Contudo, pelos documentos juntados à presente 

demanda, aliados às alegações das partes, claro está a desnecessária 

dilação probatória, inclusive devido ao decurso de tempo que faria uma 

eventual perícia totalmente ineficaz. Consta da declaração perante a PRF, 

bem como das fotos anexadas, sendo uma delas inclusive constando o 

veículo da embargante (placa numeração 1322) presente no local, que a 

pista possuía a presença de óleo. Assim, demonstrada a dispensabilidade 

de perícia. No que tange ao valor dos danos materiais, o valor da 

condenação baseou-se no orçamento apresentado com maior itens de 

reparos, sendo considerado o mais completo. Ou seja, considera-se o 

orçamento mais completo e de menor valor. Diante disto, não merece 

acolhimento. Frente ao exposto, apresento a minuta de sentença pelo não 

acolhimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, julgando 

extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 09 de janeiro de 

2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo o Projeto de 

Sentença apresentado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Em consequência, JULGO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO INTERPOSTOS, com fulcro no artigo 1.022, I, do Novo 

Código de Processo Civil, acatando a opinião da Juíza Leiga. Desta 

decisão deverão ser intimadas as partes, via patronos. Nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. MIrassol D`Oeste/MT, 09 de janeiro de 

2018. Henriqueta Fernanda C.A.F.LIma Juiza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000238-93.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER DE MORAES MELQUIADES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000238-93.2017.8.11.0011 EXEQUENTE: VAGNER DE 

MORAES MELQUIADES EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. 

Tendo em vista a necessidade de se individualizar os termos da sentença 

proferida pelo Juízo da 2ª. vara Cível da Comarca de Rio Branco/Acre, no 

processo coletivo nº.0800224-44.2013.8.01.0001 para fins de liquidação 

do disposto nos itens B.1 à B.7, reitera-se o ofício àquele cartório para 

fins de apresentar os extratos existentes na conta do autor, sendo 

possível o contato via telefone visando o atendimento da determinação. 

Remeta-se os autos à apreciação da Juíza Togada. Mirassol D’Oeste-MT, 

05 de janeiro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. ACOLHO a 

minuta supra, de modo que a Secretaria de Vara expeça o necessário 

para tanto, fixando prazo de 15 (quinze) dias para resposta. Após, com a 

resposta, À JUIZA LEIGA para providências. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 08 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010017-55.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TEIXEIRA E LESO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LTB - PUBLICIDADE E TELECOMUNICACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Considerando que restou infrutífera o Mandado de Penhora por meio de 

Oficial de Justiça, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos termos do art. 53, 

§4º, da Lei 9.099/95, nos termos da R. Decisão de Id. 10115503.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011129-64.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR CARLOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO CORREA RAMOS (EXECUTADO)

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id. nº 11158357, DETERMINO a expedição do 

mandado de penhora, depósito e avaliação do bem ora indicado, no 

endereço constante nos autos, conforme disposto nos arts. 835, IV, art. 

839 do CPC. Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE 

a parte executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, 

bem como para fins do art. 847 do mesmo códex. Se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. Caso 

as diligências restem infrutíferas, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos 

termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 19 de dezembro de 2017. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANE APARECIDA LUCAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da audiência conciliatória 

designada para a data de 27 de Março de 2018 às 16:30 horas, devendo 

o(a) advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da 

mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-54.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE CASTRO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da audiência conciliatória 

designada para a data de 03 de Abril de 2018 às 13:30 horas, devendo 

o(a) advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da 

mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-09.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BELARMINO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da audiência conciliatória 

designada para a data de 03 de Abril de 2018 às 15:00 horas, devendo 

o(a) advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da 

mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELI FARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da audiência conciliatória 

designada para a data de 27 de Março de 2018 às 17:00 horas, devendo 

o(a) advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da 

mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-76.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE LEITE JOVION FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da audiência conciliatória 

designada para a data de 27 de Março de 2018 às 17:30 horas, devendo 

o(a) advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da 

mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-73.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DA SILVA ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SULLYWAN DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o pleito de id. nº 11158819, EXPEÇA-SE mandado de 
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intimação, penhora e avaliação, calculando-se previamente o valor devido, 

para que a parte executada quite a dívida em 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa de 10%, a ser acrescida em benefício da parte exequente, se 

não acontecer o adimplemento do título no referido prazo, nos termos dos 

arts. 52 e 53 da Lei dos Juizados Especiais, e 523, §1ºe §2º do NCPC. Não 

sendo quitado o título, penhorem-se bens, avaliando-os no ato o próprio 

oficial de justiça e indagando à parte executada se aceita dá-los em 

pagamento como forma de quitação total ou parcial do título, 

especificando-se as condições. Em caso positivo e se aceitá-los a parte 

exequente, deverá esta proceder à reposição de eventual diferença a 

maior entre o crédito o valor da avaliação, com a posterior conclusão dos 

autos para extinção da execução. Se inferior o valor do bem entregue com 

a dação, o feito prosseguirá pelo crédito remanescente. Sobre a penhora 

e avaliação deverão as partes ser intimadas a se pronunciarem. Para 

tanto, conveniente que a parte credora indique bens a serem constritados. 

Se não forem encontrados a parte devedora ou bens penhoráveis desta, 

a execução será extinta, restituindo-se os documentos à parte exequente. 

Cientifique-se a parte executada que poderá ofertar embargos versando 

este sobre as matérias veiculadas no art. 52, inciso IX, da Lei n.° 

9.099/1995. Se o valor do débito for superior a 20 (vinte) salários mínimos, 

os embargos deverão ser por escrito e por meio de advogado. Se inferior 

a esse limite poderá ser verbalmente a interposição deles. De tudo 

cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 15 de dezembro de 2017. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010468-12.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NILTON FLOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 11297137 e ss. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 10 de janeiro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-46.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELMO GOES EMERICK OAB - MT10904/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 11297203 e ss. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 10 de janeiro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-44.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIELI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a expedição de 

intimação da parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais a qual fora condenada por Sentença, no valor de R$ 504,07, sob 

pena de ser lavrada certidão de débito e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, tudo 

em conformidade com a R. Sentença constante no ID. 10423680 e o 

Cálculo de ID. 11246730 dos presentes autos, NOS MOLDES DO ART. 351, 

PARÁGRAFOS 1º E 2º DA CNGC E PROVIMENTO N. 12/2017-CGJ. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 11 de janeiro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000204-21.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AMANTINO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a expedição de 

intimação da parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais a qual fora condenada por Sentença, no valor de R$ 504,07, sob 

pena de ser lavrada certidão de débito e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, tudo 

em conformidade com a R. Sentença constante no ID. 10423337 e o 

Cálculo de ID. 11246673 dos presentes autos, NOS MOLDES DO ART. 351, 

PARÁGRAFOS 1º E 2º DA CNGC E PROVIMENTO N. 12/2017-CGJ. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 11 de janeiro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-65.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE GONCALVES GIMENEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a expedição de 

intimação da parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais a qual fora condenada por Sentença, no valor de R$ 504,07, sob 

pena de ser lavrada certidão de débito e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, tudo 

em conformidade com a R. Sentença constante no ID. 10622540 e o 

Cálculo de ID. 11246880 dos presentes autos, NOS MOLDES DO ART. 351, 

PARÁGRAFOS 1º E 2º DA CNGC E PROVIMENTO N. 12/2017-CGJ. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 11 de janeiro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-50.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE GONCALVES GIMENEZ (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a expedição de 

intimação da parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais a qual fora condenada por Sentença, no valor de R$ 504,07, sob 

pena de ser lavrada certidão de débito e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, tudo 

em conformidade com a R. Sentença constante no ID. 10633548 e o 

Cálculo de ID. 11247072 dos presentes autos, NOS MOLDES DO ART. 351, 

PARÁGRAFOS 1º E 2º DA CNGC E PROVIMENTO N. 12/2017-CGJ. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 11 de janeiro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010366-24.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA GRACIELLE DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a expedição de 

intimação da parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais a qual fora condenada por Sentença, no valor de R$ 503,16, sob 

pena de ser lavrada certidão de débito e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, tudo 

em conformidade com a R. Sentença constante no ID. 8270910 e o Cálculo 

de ID. 10330937 dos presentes autos, NOS MOLDES DO ART. 351, 

PARÁGRAFOS 1º E 2º DA CNGC E PROVIMENTO N. 12/2017-CGJ. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 11 de janeiro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000207-73.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DENALDICK SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N C PEREIRA SANTOS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a expedição de 

intimação da parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais a qual fora condenada por Sentença, no valor de R$ 615,11, sob 

pena de ser lavrada certidão de débito e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, tudo 

em conformidade com a R. Sentença constante no ID. 10395634 e o 

Cálculo de ID. 11247145 dos presentes autos, NOS MOLDES DO ART. 351, 

PARÁGRAFOS 1º E 2º DA CNGC E PROVIMENTO N. 12/2017-CGJ. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 11 de janeiro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-38.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ SOTERO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO REINO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Tendo em vista o decurso do prazo sem o cumprimento voluntário 

da sentença, consoante certificado em id nº 10399641, bem como o 

petitório de cumprimento de sentença no evento nº 7019519, remetam-se 

os autos à Contadora Judicial para atualização da dívida, acrescido de 

multa de 10% (art. 523, do CPC/2015). Devidamente atulizado, EXPEÇA-SE 

mandado de intimação, penhora e avaliação, calculando-se previamente o 

valor devido, para que a parte executada quite a dívida em 15 (quinze) 

dias, sob pena de multa de 10%, a ser acrescida em benefício da parte 

exequente, se não acontecer o adimplemento do título no referido prazo, 

nos termos dos arts. 52 e 53 da Lei dos Juizados Especiais, e 523, §1ºe 

§2º do NCPC. Não sendo quitado o título, penhorem-se bens, avaliando-os 

no ato o próprio oficial de justiça e indagando à parte executada se aceita 

dá-los em pagamento como forma de quitação total ou parcial do título, 

especificando-se as condições. Em caso positivo e se aceitá-los a parte 

exequente, deverá esta proceder à reposição de eventual diferença a 

maior entre o crédito o valor da avaliação, com a posterior conclusão dos 

autos para extinção da execução. Se inferior o valor do bem entregue com 

a dação, o feito prosseguirá pelo crédito remanescente. Sobre a penhora 

e avaliação deverão as partes ser intimadas a se pronunciarem. Para 

tanto, conveniente que a parte credora indique bens a serem constritados. 

Se não forem encontrados a parte devedora ou bens penhoráveis desta, 

a execução será extinta, restituindo-se os documentos à parte exequente. 

Cientifique-se a parte executada que poderá ofertar embargos versando 

este sobre as matérias veiculadas no art. 52, inciso IX, da Lei n.° 

9.099/1995. Se o valor do débito for superior a 20 (vinte) salários mínimos, 

os embargos deverão ser por escrito e por meio de advogado. Se inferior 

a esse limite poderá ser verbalmente a interposição deles. De tudo 

cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 24 de outubro de 2017. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-94.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CIRILO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELIO SOARES DE QUEIROZ OAB - MT0008470A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANIZIA SALUSTIANA BENEDITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010027-94.2017.8.11.0011 REQUERENTE: CIRILO ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ANIZIA SALUSTIANA BENEDITO Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO 

PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E OUTRAS 

OBRIGAÇÕES Cumulada com PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em que CIRILO ALVES 

DOS SANTOS move em face de ANIZIA SALUSTIANA BENEDITO e 

AGNALDO SALUSTIANO BENEDITO, sob a alegação de que em 08 de 

junho de 2010 celebrou contrato de contrato de compra e venda de imóvel 

urbano com a ré Anizia pelo valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) que 

seriam pagos R$5.000,00 (cinco mil reais) na assinatura do contrato; 

R$5.000,00 (cinco mil reais) com vencimento para o dia 08/07/2010 e 

R$5.000,00 (cinco mil reais) a ser pago na assinatura da escritura pública 

de compra e venda. Relatou que a requerida pagou somente a primeira 

parcela, sendo que ligou algumas vezes para cobrança dos valores e, em 

uma ligação, o réu Agnaldo (filho da ré Anizia) proferiu xingamentos 

contra o autor. Pleiteia a rescisão do contrato de compra e venda com a 

reintegração de posse do imóvel e indenização por danos morais. Os 

réus, em sua defesa, alegou que efetuou o pagamento da primeira parcela 

em espécie, ao passo que a segunda parcela mediante depósito bancário 

em 14/07/2010. Arguiu que a última parcela seria paga com a outorga da 
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escritura e esta não ocorreu, posto que o registro do loteamento foi 

realizado em 2015 e desde então aguardam a transcrição do imóvel. 

Quanto ao dano moral, pugnaram pela inexistência. Em realização de 

audiência de instrução e julgamento foi ouvida a testemunha Maria de 

Jesus e Romualdo. MÉRITO Conforme se depreende dos documentos e 

alegações apresentadas aos autos, tem-se que houve uma celebração de 

contrato de compra e venda de imóvel para pagamento em parcelas. 

Contudo, restou controvertido os valores que foram efetivamente pagos, 

posto que o autor reconhece somente o pagamento da primeira parcela no 

importe de R$5000,00 (cinco mil reais). Somado à isto, tem-se que o réu 

Agnaldo teria proferido palavras ofensivas ao autor, causando-lhe abalos 

morais. Pelos comprovantes juntados à contestação, tem-se que do total 

pactuado em R$15.000,00 (quinze mil reais), foi efetuado pagamento de 

R$2000,00 em 08/06/2010; R$550,00 em 09/06/2010; R$570,00 em 

09/07/2010; e R$5000,00 em 14/07/2010. Resultando na sobra de 

R$6880,00 (seis mil oitocentos e oitenta reais). Em que pese a 

argumentação dos réus pelo fato de que não efetuaram o pagamento da 

última parcela devido ausência de transmissão do imóvel, não procede, 

uma vez que o valor remanescente devedor supera a última parcela que 

seria de R$5000,00 (cinco mil reais). Desta forma, reconhece-se como 

devedores os réus e importando no aceita do pedido almejado pelo autor 

na rescisão do contrato. Legalmente a rescisão contratual é um direito de 

todo aquele que firma um contrato bilateral, sendo uma das formas da 

extinção de contrato (artigo 473 do CC). Sendo solicitada unilateralmente, 

como no caso in comento, logicamente que merece a restituição do que já 

foi pago pela compradora. Tangentemente à reintegração de posse, diante 

do inadimplemento da Ré, há que se retirar do imóvel do autor, 

devolvendo-o na sua integralidade e no mesmo estado em que ocupou. 

Sendo assim e consequência do término do contrato celebrado entre as 

partes, faz necessária a devolução dos valores pagos pela ré Anizia ao 

autor. DANO MORAL Diferentemente, o abalo moral não foi efetivamente 

comprovado pelo autor. Embora com idade avançada, claramente que não 

estão presentes os requisitos ensejadores do dano psicológico ou 

sentimental supostamente proferido ao autor. Ainda que em oitiva de 

testemunhas, não houve comprovação da presença de conduta vexatória 

e pública causado pelo réu Agnaldo ao autor. No dizer de Yussef Said 

Cahali: “...na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que 

molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Neste compasso, inexistente qualquer prova de 

que eventuais palavras proferidas pelo réu Agnaldo foram publicadas e 

causaram uma situação de imenso constrangimento ao autor, impactando 

na sua vida cotidiana. CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de 

sentença, no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido para o 

efeito de declarar rescindido o contrato de compra e venda celebrado 

entre as partes objeto desta lide, com a consequente devolução dos 

valores pagos pela ré Anizia; bem como reintegrando-se o imóvel ao autor, 

nos termos dos artigos 562 e seguintes do NCPC, expedindo-se, para 

tanto, mandado de reintegração; julgando, ao final, extinto o presente feito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino 

pela ausência de condenação dos requeridos em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. 

Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 02 de janeiro de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. Atendidos os requisitos legais, homologo o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o transito em julgado 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Mirassol D’Oeste-MT, 07 de janeiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-19.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO MENDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 11154001, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. EXPEÇA-SE o competente Alvará. Em seguida, INTIME-SE a 

requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. 

Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 18 de dezembro de 2017. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010367-09.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA LUCIA ISIDORO RUSSAFA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT0017412A-O 

(ADVOGADO)

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

JUREMA FARINA CARDOSO ESTEVES OAB - MT0017767S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 11195421, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. EXPEÇA-SE o competente Alvará. Em seguida, INTIME-SE a 

requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 18 de dezembro de 2017. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-76.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA LUCIA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 20 de Março de 2018 às 16:00horas, devendo Vossa 

Senhoria comunicar a parte autora do dia e horário da mencionada 

audiência. Ressalvo-lhe ainda, que o não comparecimento da parte autora 

na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as custas 

processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da 

CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010615-77.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA CHINEN FRANCO DE GODOY CANDIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARCONDES OAB - MT0014214A (ADVOGADO)

CECILIA NOBRE TORRES OAB - MT0017453A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

JOSE GONCALVES PICHININ OAB - MT0002337A-B (ADVOGADO)

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação dos 

advogados das partes acerca da R. Sentença de Id. 111397276, bem 

como da parte executada para que apresente os dados bancários 

necessários à expedição de Alvará de Levantamento para restituição dos 

valores depositados em excesso, consoante determinado pela sentença 

retro mencionada. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 12 de 

janeiro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010028-21.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLETE SENHORINHA ALVES DA CRUZ OAB - MT0004440A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HSBC ? CARTOES DE CREDITO ? VISA, MASTERCARD E 

AMERICAN EXPRESS (EXECUTADO)

BANCO HSBC BANK BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação dos 

advogados das partes acerca da R. Sentença de Id. 10886816, bem como 

da parte autora para que forneça os dados bancários necessários à 

expedição de Alvará de Levantamento do valor determinado pela sentença 

retro mencionada. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 12 de 

janeiro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-22.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMILIANO ULIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

Vistos. Ante a apresentação de contestação e impugnação aos autos, 

DETERMINO a intimação das partes para que informem se tem provas que 

pretendam produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 

9.099/95. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS para designação de 

solenidade instrutória ou julgamento antecipado. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 13 de dezembro de 2017. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-07.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CIDNEI FRANCISCO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

Vistos. De pronto, ante o teor da ata de audiência de id n. 10897471, 

donde ressai a ausência da demandada mesmo devidamente citada, 

APLICO-LHE a revelia, nos termos do art. 20 da Lei de Juizados Especiais 

(nº. 9.099/95). Ademais, DETERMINO que as INTIME, na pessoa do(s) 

advogado(s) caso existente(s) -, para que esclareçam, no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da audiência de instrução, 

especificando objetivamente as provas que pretendam produzir nessa, ou 

o julgamento imediato a lide. ATENTE-SE que, na intimação por telefone, 

deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com 

quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva 

resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em 

atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação 

das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

ora mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in 

albis ou esclarecidas as provas, volte-me concluso. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 13 de 

dezembro de 2017. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-46.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IONE MARIA DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 11255096 e ss. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 12 de janeiro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010608-46.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO OAB - MT0010838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 11255602 Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 15 de janeiro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010665-64.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 11327035 e ss. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 15 de janeiro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-04.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER DIAS PARRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MOVEIS LIBERATTI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT0012770A (ADVOGADO)

IZILDA APARECIDA MOSTACHIO MARTIN OAB - PR0033074A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Considerando a apresentação de manifestação pela parte 

requerida, conforme determinado pela R. Decisão de Id. 11090479, 

intima-se a parte autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 15 de janeiro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010470-79.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 11127984. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 15 de janeiro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-69.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP0166349A (ADVOGADO)

 

INTIME-SE o impugnante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo a mesma corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 352 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010621-45.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 11341957 e ss. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 16 de janeiro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-18.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERIA MENDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 11342052 e ss. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 16 de janeiro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-71.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR COUTINHO COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 11343236 e ss. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 16 de janeiro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010401-47.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JARDEL GERHARDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 11362505 e ss. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 16 de janeiro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000036-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDRADE MEDEIROS 86165640125 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da audiência conciliatória 

designada para a data de 10 de Abril de 2018 às 17:30 horas, devendo 

o(a) advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da 

mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010195-67.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IARA PASCOLAT CORADINI RAIES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO)

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010195-67.2015.8.11.0011 EXEQUENTE: IARA PASCOLAT 

CORADINI RAIES EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos. Tendo em vista que o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, após a abertura do procedimento administrativo 

de nº 0056041-48.2016.8.11.0000, criou uma central voltada à elaboração 

dos cálculos referentes aos descontos tributários das Requisições de 

Pequeno Valor mediante o Provimento nº.11/2017-CM, merece 

prosseguimento nos termos do art. 3º, que dispõe: “Art. 3º: O cálculo de 

liquidação do débito será realizado pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, conforme modelo do anexo 

II deste Provimento. §1º O Juízo encaminhará ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio de 

Malote Digital: (...) §3º O Departamento elaborará os cálculos na ordem de 

chegada e com a indicação das retenções necessárias, atentando-se 

para a prioridade legal e os encaminhará ao Juízo por meio do Malote 

Digital. §4º Ao elaborar o cálculo, deverá ser destacado o valor dos 

honorários contratuais, nos moldes do Contrato de Honorários juntado aos 

autos. §5º O Departamento indicará, após apuração do cálculo, a 

eventualidade do não enquadramento do crédito como de pequeno valor.”. 

O art. 4º do referido Provimento prossegue: “Art. 4º O juiz requisitará à 

autoridade, na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

o pagamento do valor do débito atualizado do credor por meio do Ofício 

Requisitório, instruído com o cálculo e as devidas deduções.”. Assim, uma 

vez expedido o Ofício Requisitório de Pequeno Valor, devidamente 

acompanhado das cópias das peças essenciais, este deve ser enviado 

ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para cálculos de 

atualização e deduções tributárias. Frente ao exposto, remeta-se os autos 

ao TJMT para as providências Após o retorno com os cálculos, 

devolva-se para prosseguimento. Remeta-se os autos à apreciação da 

Juíza Togada. Mirassol D’Oeste-MT, 20 de dezembro de 2017. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. ACOLHO a minuta supra, de modo que 

deverá a Secretaria de Vara expedir o necessário a tanto. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 24 de dezembro de 2017. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010088-57.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE APARECIDA FIGUEIRA BELARMINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

 

Vistos. Os autos vieram conclusos ante o pleito da exequente para que o 

nome do executado seja levado a protesto. Pois bem. No Novo Código de 

Processo Civil, que entrou em vigor em 18 de março de 2016, traz a 

hipótese de protesto do pronunciamento judicial transitado em julgado em 

caso de inércia do executado, senão vejamos: “Art. 517. A decisão judicial 

transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, 

depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 

523. § 1o Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar 

certidão de teor da decisão. § 2o A certidão de teor da decisão deverá ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e indicará o nome e a qualificação do 

exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a 

data de decurso do prazo para pagamento voluntário. § 3o O executado 

que tiver proposto ação rescisória para impugnar a decisão exequenda 

pode requerer, a suas expensas e sob sua responsabilidade, a anotação 

da propositura da ação à margem do título protestado. § 4o A requerimento 

do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, 

mediante ofício a ser expedido ao cartório, no prazo de 3 (três) dias, 

contado da data de protocolo do requerimento, desde que comprovada a 

satisfação integral da obrigação. Art. 518. Todas as questões relativas à 

validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos 

executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos 

próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz. Art. 519. Aplicam-se as 

disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisório ou 

definitivo, e à liquidação, no que couber, às decisões que concederem 

tutela provisória.” Com o olhar volvido à previsão legal encimada, o 

deferimento do pleito de id nº 10742069 é medida de que se impõe, uma 

vez que configurada a inércia do executado em adimplir o débito, bem 

como não lograra êxito em encontrar dinheiro nas suas contas. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE PETIÇÃO. PROTESTO JUDICIAL. ART. 517DO CPC. 

APLICABILIDADE. Ante a previsão normativa constante no art. 517, do 

NCPC, cuja aplicabilidade ao processo do trabalho encontra-se 

reconhecida no art. 17, da IN nº 39/2016, do C. TST, associada à previsão 

contida no parágrafo único, do art. 79, da Consolidação dos Provimentos 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, revela-se cabível a 

expedição de mandado para protesto do título executivo judicial. Agravo 

de petição conhecido e provido. (Tribunal Regional do Trabalho da 7ª 

Região TRT-7 - Agravo de Petição : AP 00173005220005070002, Turma 3, 

Publicação 24/02/2017 Julgamento 16 de Fevereiro de 2017 Relator JOSÉ 

ANTONIO PARENTE DA SILVA)” Dessa forma, considerando que mesmo 

citado, o executado deixou de adimplir o débito alimentar, DEFIRO o pedido 

em voga, de modo que SE EFETIVE o protesto do pronunciamento judicial, 

expedindo o necessário conforme previsto no art. 517, do CPC[1]. Após a 

efetivação do protesto, INTIME-SE a exequente para manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral. 

Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 24 de novembro de 2017. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito [1] pode 

requerer ao juízo a certidão de objeto e pé da decisão transitada em 

julgado, nos termos da Lei 9.492/97, e proceder ao protesto judicial da 

decisão retro mencionada junto ao respectivo cartório, instruindo a r. 

certidão ao requerimento, observando os requisitos legais para validade 

do protesto (obrigação pecuniária certa, líquida e exigível). Acessado em 

0 6 / 0 6 / 2 0 1 7  e m : 

https://jus.com.br/artigos/42559/o-protesto-da-sentenca-judicial-no-ncpc

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-22.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA MARQUES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a)s da parte autora da R. Decisão constante 

dos presentes autos constante no ID 10888200, bem como, da audiência 

conciliatória designada para a data de 17 de Abril de 2018 às 13:00 horas, 

devendo a advogada da parte autora comunicar a mesma do dia e horário 

da mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA MARQUES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação do(a)s advogado(a) da parte autora da audiência conciliatória 

designada para a data de 17 de Abril de 2018 às 17:30 horas, devendo 

o(a) advogado(a) da parte autora comunicar a mesma do dia e horário da 

mencionada audiência. Ressalto, que o não comparecimento da parte 

autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação a custas 

processuais (enunciado 28 do Fonaje e item 5.9.1 II CNGC)

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-30.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO MOREIRA NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ELISMAR LIMA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

MIRASSOL D´OESTE JUIZADO ESPECIAL MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) 

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA NÚMERO 

DO PROCESSO: PJEC 8010083-30.2017.8.11.0011 ESPÉCIE: 

RECLAMAÇÃO PARTE RECLAMANTE: LUCIO MOREIRA NUNES PARTE 

RECLAMADA: ELISMAR LIMA DE OLIVEIRA FINALIDADE: CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO DA PARTE RECLAMADA: ELISMAR LIMA DE OLIVEIRA 

brasileiro, residente nesta cidade, podendo ser encontrado na casa do 

seu pai localizada à Rua São Paulo, em frente ao n. 3358 próximo ao 

mercado aliança, Bairro Jardim São Paulo, Mirassol D´Oeste – MT, ou na 

casa da sua irmã, localizada à Rua Domingos Friozo nº 72, Parque 

Morumbi III, Mirassol D´Oeste- MT, por todo o conteúdo da(o) petição inicial, 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante deste mandado, 

bem como, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada 

para o dia 27 de Março de 2018 às 14:30 horas, que realizar-se-á na sala 

de audiências do Juizado Especial da Comarca de Mirassol D´Oeste- MT, 

localizada no prédio do Fórum, situado no endereço ao final indicado, 

podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral. 

ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). A intimação/citação pelo correio as partes serão consideradas 

citadas/intimadas, independentemente de terem recebido o aviso em mãos 

próprias, bastando apenas que sejam recebidas nos endereços 

declinados com identificação dos recebedores. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Mirassol D´Oeste- MT, 9 de 

janeiro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciário Sede do 

juizado e Informações: Av. Joaquim Cunha, 595, Bairro Alto da Boa Vista, 

Mirassol D´Oeste- MT Fone: (65)- 3241-1391

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 236787 Nr: 1135-75.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Sotero Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 Ante o exposto, indefiro o pedido da defesa para manter o monitoramento 

eletrônico fixado ao recuperando, bem como reitero as condições 

aplicadas às fls. 82/83.Quanto ao pedido de autorização de saída, 

consigno que a aproximação do recuperando ao seio familiar é 

indispensável à integração social, pelo que autorizo o apenado a 

permanecer no município de Cáceres-MT, no período de 24 de dezembro 

de 2017 a 02 de janeiro de 2018, com fundamento no art. 122, inciso I, da 

LEP, devendo retornar a esta Comarca no dia posterior ao prazo 

concedido.Saliente-se ao recuperando que as condições outrora 

aplicadas deverão ser cumpridas em sua integralidade, ainda que esteja 

no município de Cáceres, visto que o endereço informado às fls. 136/137 

será cadastrado como área de fiscalização pela Central de monitoramento 

eletrônico, e que eventual descumprimento ensejará regressão de regime 

ao fechado.No mais, revogo a autorização de fl. 131, visto que superado o 

motivo que ensejou seu deferimento.Oficie-se a Unidade Gestora de 

monitoramento eletrônico acerca da presente decisão.Quanto ao cálculo 

de pena à fl. 94, dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de 

c i n c o  d i a s ,  i n i c i a n d o  p e l a  d e f e s a ,  p a r a  p o s t e r i o r 

homologação.Intimem-se.Cumpra-se com urgência.Mirassol D’Oeste/MT, 18 

de dezembro de 2017.Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. LimaJuíza 

de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 254740 Nr: 5510-85.2017.811.0011

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Maick Hojnaski Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao advogado para apresentar a defensa previa no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 30196 Nr: 935-49.2008.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 30196

 Vistos etc.

Considerando-se a comunicação do cumprimento do mandado de prisão 

em desfavor do acusado Geucelino Gomes da Silva na Comarca de São 

José dos Quatro Marcos (fl. 627), determino que expeça-se ofício ao 

Superintendente de Gestão de Cadeias da SEJUDH, para que promova o 

imediato recambiamento do apenado a esta Comarca.

 Igualmente, expeça-se ofício ao Juízo da Vara Única de São José dos 

Quatro Marcos/MT, informando-o que já foi solicitado o recambiamento do 

preso.

Por fim, expeça-se guia de execução definitiva.

Após, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se com urgência.

Mirassol D’Oeste/MT, 18 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 73346 Nr: 993-18.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleumar da Silva Arce

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:, EDER RESINO JUNIOR - OAB:22198/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 73346

 Vistos, etc.

Considerando-se a comunicação do cumprimento do mandado de prisão 

em desfavor do acusado Cleumar da Silva Arce na Comarca de Nova 

Mutum/MT (fl. 343), determino que expeça-se ofício ao Superintendente de 

Gestão de Cadeias da SEJUDH, para que promova o imediato 

recambiamento do apenado a esta Comarca.

 Igualmente, expeça-se ofício ao Juízo da Terceira Vara da Comarca de 

Nova Mutum/MT, informando-o que já foi solicitado o recambiamento do 

recuperando.

Efetivada a transferência, voltem-me os autos conclusos para designação 

de audiência de justificação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com urgência.

Mirassol D’Oeste/MT, 18 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 107607 Nr: 1654-60.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Lima da Costa
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - 

OAB:10838

 PROCESSO/CÓD. Nº 107607 Vistos etc.Cuida-se de pedido formulado por 

Fernando Lima da Costa, onde pretende autorização de saída temporária 

para visitar familiares no período natalino, sendo que atualmente cumpre 

pena em regime fechado.O parecer do Ministério Público foi contrário (fl. 

548).(...):AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – 1. PRELIMINAR DE 

INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE 

CONTRARRAZÕES – NÃO CABIMENTO – INTERPOSIÇÃO TEMPESTIVA – 

PRELIMINAR REJEITADA EM CONFORMIDADE COM A PROCURADORIA 

GERAL DE JUSTIÇA – 2. MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 

PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO EM QUE SE NEGOU PEDIDO DE 

ESTUDO EM ESTABELECIMENTO SITUADO "EXTRAMUROS" – 

IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME 

FECHADO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – APLICAÇÃO DO ART. 122 DA 

LEI Nº 7.210/84 – 3. PRELIMINAR REJEITADA E AGRAVO DEPROVIDO EM 

CONSONÂNCIA COM O PARECER DA CÚPULA MINISTERIAL. Não há que 

se falar em intempestividade quando o Agravo em Execução é interposto 

no prazo previsto no art. 586 do CPP em consonância com a Súmula 700 

do STF. O art. 122 II da LEP autoriza a saída temporária para estudos 

"extramuros" apenas aos reeducandos que cumprem pena em regime 

semiaberto, cumpridos os requisitos do art. 123 da mesma Lei. Aos 

condenados que cumprem pena em regime fechado somente é permitida a 

saída para trabalho externo, nos moldes do art. 36 do CP. (AgExPe 

154201/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017)No mais, 

considerando as novas remições à fl. 541, proceda-se com a atualização 

do cálculo de pena, e na sequência, dê-se vista às partes para 

manifestação, no prazo de cinco dias, iniciando pela defesa.Após, 

voltem-me conclusos para homologação.Intimem-se.Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste/MT, 18 de dezembro de 2017.Henriqueta Fernanda Chaves 

Alencar F. LimaJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254740 Nr: 5510-85.2017.811.0011

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Maick Hojnaski Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 254740

Vistos, etc.

Notifique-se o acusado JEAN MAICK HOJNASKI SILVA, nos termos do art. 

55 da Lei nº 11.343, de 23.08.2006, para oferecer defesa prévia, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceção, o acusado 

poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas que pretendem 

produzir e, até o número de 05 (cinco), arrolar testemunhas (Art. 55, § 1º, 

Lei n° 11.343/06).

 Consigne-se no mandado que o Oficial de Justiça deverá indagar o 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-los que serão assistidos pela 

Defensoria Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para o 

ato.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos os antecedentes 

criminais disponíveis no Sistema APOLO.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de dezembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246082 Nr: 1136-26.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Serror Cuiabano - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 246082

 Vistos etc.

Tendo em vista a manifestação do Ministério Público às fls. 82/83, 

informando o endereço atualizado das vítimas, redesigno audiência para o 

dia 17/01/2018, às 17h10min.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 18 de dezembro de 2017.

Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 161627 Nr: 3197-58.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Paulo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:8841-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 161627

 Vistos, etc.

Nos termos do artigo 589 do CPP, in analogia, mantenho a decisão 

encartada às fls.470/470-verso, pelos fundamentos nela exarados.

Extraiam-se cópia integral dos autos e encaminhe-se o agravo em 

execução ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com 

os nossos cumprimentos.

No mais, à míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do 

cálculo de pena de fl. 471, não se constatando qualquer irregularidade no 

mesmo, homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

prevista para progressão de regime.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste-MT, 10 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254375 Nr: 5363-59.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Isaias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 254375

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra DOUGLAS 

IZAIAS, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por existir nos 

autos a presença dos pressupostos processuais, das condições da ação 

penal e principalmente por ter verificado no feito a presença de justa 

causa, ou seja, a existência da materialidade e os indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 
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suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Defiro o item 06 da cota ministerial de fl. 32/32-vº.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de novembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 176039 Nr: 420-38.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Martins Sippel Souza 

- OAB:21366/0

 PROCESSO/CÓD. Nº 176039

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o advogado renunciou ao mandato, conforme fl.69, 

nesse sentido, nomeio a Defensoria Pública desta Comarca e determino 

sua intimação para a audiência designada à fl.63.

 Intime-se e cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 11 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 192554 Nr: 3267-13.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waltair Rodrigues Alves, Maria Inácio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Vieira Ramos - 

OAB:5012-A

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 192554

Vistos, etc.

Certificada a tempestividade (fl.258), recebo o recurso de apelação em 

seus legais efeitos.

Intimem-se as partes para apresentar razões e contrarrazões, após, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação.

 Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 11 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 216151 Nr: 3007-96.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13607

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 216151

Vistos, etc.

Certificada a tempestividade (fl.352), recebo o recurso de apelação em 

seus legais efeitos.

Intimem-se as partes para apresentar razões e contrarrazões. Após, 

certificada a intimação do réu remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 11 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 239978 Nr: 2848-85.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Paula de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pamela Webster Debiazi 

Morgan - OAB:288.386 /SP

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 239978

Vistos etc.

Recebo o agravo em execução interposto às fls. 145/150, com as inclusas 

razões, em seus legais efeitos, uma vez que preenche os requisitos de 

admissibilidade.

Intime-se o Ministério Público para apresentar contrarrazões.

 Após, conclusos para possível juízo de retratação, em analogia ao art. 

589 do Código de Processo Penal.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 11 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 30093 Nr: 865-32.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vinícios dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 30093

 Vistos etc.

Considerando que o pleito ministerial acostado às fls. 1.213/1.214 é 

pertinente e necessário à retificação do cálculo de pena, defiro-o 

integralmente e determino que seja elaborada nova planilha de cálculo nos 

moldes requestados pelo parquet.

Após o novo cálculo de pena, intimem-se as partes para manifestação, em 

05 (cinco) dias, iniciando pela defesa.

Em ato contínuo, voltem-me conclusos para homologação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 122004 Nr: 206-18.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Antonio de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 122004

 Vistos etc.

Considerando que o pleito ministerial acostado à fl. 707 é pertinente e 

necessário à retificação do cálculo de pena, defiro-o integralmente e 

determino que seja elaborada nova planilha de cálculo nos moldes 

requestados pelo parquet.

Após o novo cálculo de pena, intimem-se as partes para manifestação, em 

05 (cinco) dias, iniciando pela defesa.

Em ato contínuo, voltem-me conclusos para homologação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 243943 Nr: 4890-10.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 243943

 Vistos, etc.

Em virtude da readequação da pauta, redesigno a audiência outrora 

aprazada para o dia 27/03/2018, às 14h00min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de dezembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253859 Nr: 5153-08.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Castro Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 253859

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra REGINALDO 

CASTRO FARIA, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por 

existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das 

condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a 

presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os 

indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

Outrossim, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

No mais, determino que seja oficiado à Delegacia de Policia desta comarca, 

para que junte aos autos o Laudo de Exame de Corpo de Delito.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de novembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254384 Nr: 5364-44.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10.565

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado para que no prazo de 5 (cinco) dias 

manifestar acerca do cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254433 Nr: 5380-95.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorivan Palmeiras de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado para que no prazo de 5 (cinco) dias 

manifestar acerca do cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254433 Nr: 5380-95.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorivan Palmeiras de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 PROCESSO/CÓD. Nº 254433

 Vistos etc.

Considerando o ofício expedido pelo Diretor da Cadeia Pública local à fl. 

44, informando que após encaminharem o recuperando Dorivan Palmeiras 

de Barros ao hospital municipal, no dia 01/12/2017, as receitas médicas e 

pedidos de exames foram imediatamente entregues aos familiares do 

preso, e que o prontuário médico fica retido na unidade de atendimento 

médico, deixo de vislumbrar qualquer irregularidade ou obstrução da 

instituição carcerária em fornecer os referidos documentos à família ou ao 

causídico do apenado, razão pela qual resta prejudicado o pedido de fl. 

39.

Outrossim, proceda-se com o determinado à fl. 41.

Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255184 Nr: 5661-51.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 255184Vistos, etc.Recebo a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra FABIO DA SILVA por satisfazer os requisitos do 

art. 41 do CPP, (...) Cite-se o acusado para responder a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do 

CPP.Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 
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CPP.Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público 

sobre as preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária 

(art. 397, CPP) ou designação de audiência de instrução e 

julgamento.Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal 

circunstanciada feito pelo Ministério Público, tendo em vista que as 

informações requeridas são públicas e acessíveis ao membro ministerial, o 

qual está incumbido de aportar os autos eventuais certidões de 

antecedentes em face do denunciado.No mais, determino que a secretaria 

junte aos autos as certidões de antecedentes disponíveis no Sistema 

APOLO.Outrossim, defiro o pedido de item “4” da cota ministerial, e 

determino que seja oficiado à Politec (Perícia Oficial e Identificação 

Técnica) para que envie o Laudo Pericial do Corpo de Delito, devendo ser 

juntado aos autos até a audiência.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 11 de 

dezembro de 2017.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 28595 Nr: 2506-89.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Fagundes Calhaú Jovió

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: anderson Rogerio Grahl - 

OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 28595

 Vistos, etc.

Nos termos do artigo 589 do CPP, in analogia, mantenho a decisão 

encartada às fls.128/129, pelos fundamentos nela exarados.

Extraiam-se cópia integral dos autos e encaminhe-se o agravo em 

execução ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com 

os nossos cumprimentos.

No mais, à míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do 

cálculo de pena de fl. 135, não se constatando qualquer irregularidade no 

mesmo, homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

prevista para progressão de regime.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste-MT, 10 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 160173 Nr: 3199-97.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Aparecido dos Santos Borquilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 160173

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do cálculo 

de pena de fl. 675/675-verso, não se constatando qualquer irregularidade 

no mesmo, homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

prevista para progressão de regime.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 171470 Nr: 4554-45.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 171470

Vistos, etc.

Considerando a cota ministerial de fls. 414, bem como requer a expedição 

da guia de recolhimento definitiva, devidamente instruída com os 

documentos elencados no rol do artigo 106 da LEP, referente a ação penal 

n°433-66.2015.811.0011 – código 227375, proceda-se com a unificação 

das penas e elaboração de novo cálculo.

Após, dê-se vista as partes para manifestação, iniciando pela Defesa.

Ato contínuo, volvam-me conclusos para homologação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 202898 Nr: 1366-15.2010.811-0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 202898

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do cálculo 

de pena de fl. 506, não se constatando qualquer irregularidade no mesmo, 

homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

prevista para progressão de regime.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 214492 Nr: 2816-51.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciel Santana de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 214492

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de Executivo de Pena em desfavor de MARCIEL SANTANA DE 

MATOS, já devidamente qualificado no feito em epígrafe, pela prática, em 

tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

Aportou-se aos autos certidão de óbito, motivo pelo qual o Ministério 

Público pugnou pela declaração da extinção de punibilidade do 

recuperando, com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal.

Vieram conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Tendo em vista que a morte do agente implica na extinção da punibilidade 

do acusado, observando o disposto no artigo 107, inciso I, do Código 

Penal, DECLARO, com arrimo no art. 61 do CPP, extinta a punibilidade do 

fato sub judice imputado a MARCIEL SANTANA DE MATOS, determinando 

que se proceda as anotações devidas.

Procedam-se as comunicações pertinentes, constante no artigo 1.453 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso quanto à extinção da punibilidade e retificações 

necessárias.

P. R. I. C.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.
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 Mirassol D’Oeste/MT, 10 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 232483 Nr: 3289-03.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Teodoro Pereira, Milena Karla Nonato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:10.565, Jerferson Santana da Silva - OAB:19.102

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 232483

Vistos, etc.

Certificada a tempestividade (fl.369), recebo o recurso de apelação da ré 

Milena Karla Nonato em seus legais efeitos.

Em relação ao corréu Marcos Teodoro Pereira, considerando que no 

momento de sua intimação asseverou o desejo de recorrer, determino a 

intimação do advogado.

 Intimem-se as partes para apresentar razões e contrarrazões, após, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação.

 Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 11 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 243943 Nr: 4890-10.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 243943

 Vistos, etc.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 14 de julho de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 244200 Nr: 151-57.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilton Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 PROCESSO/CÓD. Nº 244200

Vistos, etc.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar sobre a 

resposta acusação de fls. 241/247, na qual o advogado alega a 

ocorrência de bis in idem em relação ao crime previsto no artigo 12, da Lei 

n° 10826/2003, sendo que o acusado fora denunciado pelo mesmo delito 

nos autos 150-72.2017.811.0011 e código n° 244199.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 246605 Nr: 1439-40.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Oliveira Roxo, Ronaldo Adriano dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403

 Intimar o advogado do acusado para tomar conhecimento que foi 

expedido Carta Precatória à comarca de cáceres-mt, com a finalidade de 

inquirir as testemunhas de defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 246777 Nr: 1518-19.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus Vinicius Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONCA DE 

FREITAS - OAB:11473

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado do reeducando para que no prazo de 

5 (cinco) dias manifestar acerca do cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247174 Nr: 1722-63.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 PROCESSO/CÓD. Nº 247174

Vistos, etc.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste acerca 

da resposta acusação com pedido de absolvição sumária de fls. 60/68.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 15 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 250701 Nr: 3380-25.2017.811.0011

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Henrique do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 3380-25.2017.811.0011 código 250701

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Justiça Pública

RÉU(S): José Henrique do Nascimento

INTIMANDO: Indiciado: José Henrique do Nascimento Filiação: Sebastião 

José do Nascimento e Valdenia Maria Figueiredo, brasileiro, solteiro, 

desempregado, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: Intimação do indiciado, atualmente em lugar incerto e não 

sabido da Sentença de fls. 15/16

DECISÃO/DESPACHO: SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS em favor de ELISANGELA LEÃO DA SILVA, 

perseguido pela Autoridade Policial, em desfavor de JOSÉ HENRIQUE DO 

NASCIMENTO, ante a alegação de ameaça. Decido. As denominadas 
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medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria 

da Penha) têm o fim precípuo de preservar a integridade física e 

psicológica da mulher e, no mais das vezes, da prole, contra toda e 

qualquer espécie de violência perpetrada pelo agressor (art. 5º). A 

referida lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, conforme prevê o art. 1º. É o caso dos autos, vez 

que consta do relato da ofendida que o ex-genro, ante a recusa em 

aceitar o término do relacionamento com sua filha, proferiu ameaças de 

morte contra ela. Outrossim, consigno que em crimes praticados no âmbito 

doméstico, na maioria das vezes clandestinos, sem testemunhos, a 

palavra da vítima tem grande valia e é justificante, por si, para impor ao 

ofensor medidas cautelares visando preservar a sua integridade física e 

psíquica. As medidas protetivas de urgência, por sua própria 

denominação, pressupõem situação de conhecimento imediato, risco atual 

ou iminente agressão, não comportando maior lastro probatório para o seu 

deferimento. Ademais, destaca-se que a Lei nº 11.340/06, na tentativa de 

melhor proteger a mulher no ambiente doméstico e familiar, possibilita ao 

magistrado aplicar medidas de proteção independentemente de audiência 

das partes e em qualquer fase processual, até mesmo antes do inquérito 

policial, como ocorre no caso vertente. Ante o exposto, com base no art. 

22 da Lei nº 11.340/06, CONCEDO, pelo prazo de 06 (seis) meses a contar 

desta data, as seguintes MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA e 

determino: • ao agressor a separação de corpos, e consequente 

afastamento IMEDIATO do lar, domicílio ou local de convivência com as 

ofendidas (art. 22, II); • aos agressores a proibição de aproximar-se, no 

limite de 500 metros, da vítima, de sua família e das testemunhas por 

qualquer meio de comunicação (art. 22, III, alíneas “a” e “b”); • a proibição 

dos agressores de frequentar a residência da ofendida e de seus 

familiares a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, 

III, alínea “c”); • ad cautelam, suspensão da posse/restrição do porte de 

arma de fogo, devendo ser comunicado o órgão competente, nos termos 

da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (art. 22, I). DETERMINO ao 

Oficial de Justiça responsável pelo feito que LAVRE TERMO 

circunstanciado do ocorrido, ficando desde já autorizado o reforço policial 

para cumprimento da medida. FRISE-SE AOS AGRESSORES QUE O 

DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS SUPRA DEFERIDAS 

IMPORTARÁ EM SUA PRISÃO. SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO 

MANDADO. Acaso a situação de risco se mantenha até a data final da 

vigência desta decisão, isto é, 31/01/2018, poderá a vítima comparecer em 

balcão de Secretaria e justificadamente postular a continuação das 

medidas, devendo assim proceder nos 30 (trinta) últimos dias do prazo 

para o fim das medidas, é dizer, entre os dias 31/12/2017 e 30/01/2018. 

Cuidando-se de ação cautelar satisfativa atípica, de cunho eminentemente 

provisório, precário, excepcional, unilateral e de urgência, extingo o feito 

com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. 

Notifiquem-se pessoalmente a vítima e os requeridos para conhecimento e 

cumprimento desta sentença. Havendo interesse na revogação da medida 

por parte da vítima, a mesma deverá manifestar seu intento diretamente no 

balcão da Secretaria. Em caso de irresignação/discordância pelos 

requeridos, deverá comparecer aos autos por meio de advogado 

constituído ou Defensoria Pública. Ciência ao Ministério Público. Após a 

intimação da vítima e dos requeridos, arquivem-se os autos. Não sendo 

localizado os requeridos, intime-se a vítima para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar o endereço atualizado. Escoado o prazo ou sendo 

desconhecido o endereço pela vítima, abram-se vistas ao Ministério 

Público para fornecê-lo, no mesmo prazo. Se o Parquet não apresentar o 

endereço no prazo estipulado, arquivem-se os autos. Resta a presente 

sentença proferida com a cláusula “rebus sic stantibus”, de modo que, 

diante de qualquer alteração fática, não obstante o arquivamento dos 

autos, seus termos poderão ser modificados. Havendo requerimento de 

quaisquer das partes, desarquivem-se e voltem-me conclusos. P.R.I.C. 

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de julho de 2017. Jean Garcia de Freitas Bezerra 

Juiz de Direito.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Glaucia Helena 

Magalhães Fernandes, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 15 de janeiro de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251365 Nr: 3753-56.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliano Pereira de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 251365

 Vistos, etc.

Tendo em vista a cota ministerial de fls. 37, determino que seja retificado o 

cálculo de pena de fls. 35, sendo acrescentado no campo “início de 

cumprimento”, devendo constar 06/10/2016.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de novembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251435 Nr: 3797-75.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 251435

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 23/11/2017, às 09h00min.

Intimem-se o acusado, seu defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de outubro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 252513 Nr: 4334-71.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Soares Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Barreto Lopes - 

OAB:20.450

 PROCESSO/CÓD. Nº 252513 Vistos, etc.Recebo a denúncia oferecida 

pelo Ministério Público, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por 

existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das 

condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a 

presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os 

indícios de autoria.(...)DESIGNO audiência para proposta de suspensão 

condicional do processo para o dia 25/01/2018, às 14h00min., ocasião em 

que o Ministério Público poderá propor as condições ou justificar a não 

proposição.Consigne-se no mandado que o Oficial de Justiça deverá 

CITAR o acusado e indagá-lo se este possui condições financeiras para 

constituir advogado. Em caso negativo, deverá informá-lo que será 

assistido pela Defensoria Pública, que desde já nomeio e determino sua 

intimação para o ato.Saliente-se que havendo recusa à proposta de 

suspensão condicional do processo, deverá o acusado apresentar 

resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias após referida audiência, 

por escrito, em consonância com art. 396 do CPP, devendo a parte 

acusada manter seu endereço sempre atualizado nos autos.Acaso a 

parte ré não compareça à audiência de proposta de suspensão 

condicional do processo, e não tenha declinado advogado no ato de 

citação, de imediato o feito irá para Defensoria Pública para apresentação 

de resposta à acusação.Indefiro o pedido de expedição de certidão 

criminal circunstanciada feito pelo Ministério Público, tendo em vista que as 

informações requeridas são públicas e acessíveis ao membro ministerial, o 
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qual está incumbido de aportar os autos eventuais certidões de 

antecedentes em face do denunciado.No mais, determino que a secretaria 

junte aos autos as certidões de antecedentes disponíveis no Sistema 

APOLO.Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.Mirassol 

D’Oeste/MT, 23 de novembro de 2017.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253105 Nr: 4790-21.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonatan Flavio Cardoso Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 253105

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do cálculo 

de pena de fl. 38, não se constatando qualquer irregularidade no mesmo, 

homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos após o 

término do cumprimento.

No mais, aguarde-se o trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória, ato contínuo, expedindo guia executiva definitiva.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 107607 Nr: 1654-60.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Lima da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - 

OAB:10838

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao advogado para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar acerca do cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 122224 Nr: 205-33.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPF-C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838, Paulo Guilherme da Silva - OAB:49606

 PROCESSO/CÓD. Nº 122224

 Vistos, etc.

Considerando-se a comunicação do cumprimento do mandado de prisão 

em desfavor do acusado Geovan Firmino da Silva na Comarca de São 

Luis/MA (fl. 343), determino que expeça-se ofício ao Superintendente de 

Gestão de Cadeias da SEJUDH, para que promova o imediato 

recambiamento do apenado a esta Comarca.

 Igualmente, expeça-se ofício ao Juízo da Primeira Vara de Execuções 

Penais São Luís/MA, informando-o que já foi solicitado o recambiamento do 

recuperando.

Efetivada a transferência, voltem-me os autos conclusos para designação 

de audiência de justificação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com urgência.

Mirassol D’Oeste/MT, 15 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 133849 Nr: 2122-87.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN BARROS VIARO - 

OAB:14138/O, MARCELO BARROSO VIARO - OAB:290116/SP, Sergio 

Vieira Ramos - OAB:5012-A

 PROCESSO/CÓD. Nº 133849

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do cálculo 

de pena de fl. 587, não se constatando qualquer irregularidade no mesmo, 

homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

prevista para progressão de regime.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 201835 Nr: 342-10.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Pereira da Silva, Rogério dos Santos 

Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Fernandes de Sá - 

OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 201835

SENTENÇA

Vistos, etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu 

denúncia contra LÚCIA APARECIDA DA SILVA RAMOS, GILMAR PEREIRA 

DA SILVA e ROGÉRIO DOS SANTOS FERNANDES atribuindo-lhes a prática 

do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 

11.343/2006, em virtude dos fatos narrados na denúncia de fls. 05/06.

À fl. 76 foi determinado o desmembramento dos autos, passando o 

presente feito a tramitar somente em face dos réus GILMAR PEREIRA DA 

SILVA e ROGÉRIO DOS SANTOS FERNANDES.

Notificados, os réus apresentaram defesa prévia às fls. 155 e 162/170.

Denúncia recebida em 29.08.2016 (fls. 171/172).

Durante a instrução processual foram ouvidas três testemunhas e 

procedido os interrogatórios dos réus.

 O Ministério Público apresentou alegações finais às fls. 279/284, 

reiterando os termos da inicial acusatória.

As defesas apresentaram seus memoriais finais às fls. 286/288 e 

295/299, nos quais pleitearam a absolvição dos acusados por 

insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, almejaram 

aplicação da pena no mínimo legal.

É o relatório.

 Decido.

Do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 

11.343/2006.

Materialidade.

O tipo previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 possui dezoito 

núcleos, caracterizando o crime de tráfico de entorpecente, quais sejam: 

importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, 

expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, 

guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, 

ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar.

A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo auto de prisão 

em flagrante (fl. 09), boletim de ocorrência policial (fl. 17), auto de 

apreensão (fl. 18), laudo pericial preliminar (fls. 28/29), laudo pericial 

definitivo (fls. 273/275) e pelos depoimentos prestados perante a 
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Autoridade Policial e em Juízo, dos quais se denota a existência das 

substâncias entorpecentes.

O laudo pericial nº 3.14.2013.4802-01, elaborado pela POLITEC, constatou 

que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a 

presença de MACONHA e COCAÍNA (fls. 273/275).

Portanto, restou demonstrada a materialidade do delito tipificado no art. 33, 

caput, da Lei de Drogas, visto que foram apreendidas substâncias 

entorpecentes de uso proibido no país, em desacordo com norma 

regulamentar.

Autoria.

Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, a autoria 

delitiva não restou iniludível em relação aos acusados, vez que, além de 

terem negado a prática do crime em Juízo (mídia de fls. 215 e 242), as 

provas colhidas na instrução não trouxeram a convicção necessária para 

implicá-los no evento sub judice.

 Em solo judicial, os acusados prestaram suas declarações nos seguintes 

termos, in verbis:

“[...] Conhecia a corré Lucia da Cadeia, que foi apresentada pelos outros 

presos e porque ela disse que queria ficar com o declarante [...] Que 

conhecia o corréu Gilmar da Cadeia, estavam presos na mesma época, 

mas em pavilhões diferentes [...] Que não sabia que a ré Lucia iria visitá-lo 

no dia dos fatos [...] Que não sabe quem era o destinatário da droga 

apreendida [...] Que nunca consumiu drogas [...] Que a corré Lucia já tinha 

visitado o declarante por duas vezes, mas nunca tinha levado nada [...] 

Que no dia anterior dos fatos a corré disse para um dos agentes 

penitenciários que não iria visitar o declarante, mas ela foi sem o 

declarante saber [...]”. (Interrogatório réu Rogério dos Santos Fernandes – 

fl. 215)

 “[...] Que a corré Lúcia já tinha levado drogas anteriormente para outros 

presos [...] Que o declarante não era o destinatário da droga [...] Que a 

droga não é do declarante nem do corréu Rogério, mas não pode dizer de 

quem é [...] Que a corré Lúcia já tinha levado drogas na Cadeia a pedido 

de outros presos [...]”. (Interrogatório Gilmar Pereira da Silva – fl. 242)

Consoante se extrai dos depoimentos acima, ambos os acusados 

afirmaram desconhecer o destinatário da droga apreendida na posse da 

corré Lúcia, bem como que esta é conhecida no meio penitenciário, a 

ponto de o denunciado Gilmar dizer que a acusada Lúcia, processada em 

autos apartados, já adentrou o estabelecimento prisional carregando 

drogas a pedido de outros presos.

Os agentes penitenciários ouvidos em Juízo confirmaram a apreensão da 

droga junto à codenunciada Lúcia, ocasião em que relataram que ela já 

havia visitado o corréu Rogério em outras oportunidades. Todavia, 

deixaram claro que não ficaram sabendo quem era o destinatário da droga 

e que, apesar de constar que a ré iria visitar o corréu Rogério, era 

possível, no interior da Cadeia, ter contato com outros presos, não 

necessariamente o custodiado cadastrado para visita.

Transcrevo, por oportuno, o depoimento judicial da agente penitenciária 

Gilvanete Braga Matos, que participou da apreensão da droga em poder 

da ré Lúcia, in litteris:

“[...] Que receberam denuncia anônima informando que a corré Lucia 

tentaria entrar com drogas na Cadeia [...] Que após uma primeira vistoria, 

em que nada foi encontrado, avisaram a corré Lucia de que havia 

denuncia contra ela e que a levariam para o hospital para fazer raio-x, 

quando ela decidiu confessar o porte da droga escondida dentro de sua 

vagina [...] Que no dia dos fatos ela iria visitar o Rogério, mas ela não 

disse quem era o destinatário da droga [...] Que a corré Lucia já tinha 

carteirinha de visitas a outros presos, mas não se recorda os nomes [...] 

Que ela já havia visitado o corréu Rogério outas vezes [...] Que por mais 

que a corré estivesse cadastrada para visitar o corréu Rogério, ela 

poderia visitar outros presos, não tinha como controlar isso, no dia da 

visita tinham contato com outros presos no pátio [...]”. (CD mídia 

audiovisual de fl. 242)

Destarte, pesam sobre os réus apenas as declarações prestadas pela 

denunciada Lúcia na fase inquisitiva, quando asseverou ter levado as 

drogas para o interior da Cadeia a pedido do interrogado Gilmar, que a 

orientou a fazer a carteirinha de visitante informando o denunciado 

Rogério como visitado (fls. 14/15). Saliente-se que a ré Lúcia relatou não 

conhecer nenhum dos denunciados e que o contato mantido com Gilmar 

se deu somente por telefone.

Com exceção do depoimento extrajudicial da corré Lúcia, que aduziu ter 

levado a droga para o interior da Cadeia a pedido do denunciado Gilmar, 

utilizando-se da visita cadastrada em nome do corréu Rogério, nenhuma 

das pessoas ouvidas durante a instrução processual apontou os réus 

Gilmar e Rogério como alvo final da droga. Os acusados negaram os fatos 

que lhes são imputados.

Ainda, especificamente quanto ao réu Rogério, por mais que a 

codenunciada Lúcia tenha sido presa portando drogas quando iria 

visitá-lo, não há como afirmar que o responsável pela droga seja ele.

 Outra conclusão, vale dizer, condenação do réu Rogério baseado no fato 

dele ter sido a pessoa cadastrada para receber visita da corré Lúcia, 

presa com drogas escondidas em seu corpo, seria uma verdadeira 

responsabilidade penal objetiva, inviável em nosso ordenamento jurídico, 

mormente levando-se em consideração que os próprios agentes 

penitenciários confirmaram que a denunciada já ingressou na Cadeia para 

visitar outros detentos e que seria possível manter contato com outras 

pessoas no dia da visita, motivo pelo qual o destinatário da droga poderia 

ser qualquer preso que lá se encontrava.

Acrescente-se que a increpada Lúcia, ouvida apenas na fase policial, 

declarou não conhecer nenhum dos réus implicados nestes autos, em total 

dissonância com os depoimentos do réu Rogério (mídia de fl. 215) e das 

testemunhas agentes penitenciárias Gilvanete Braga Matos e Milena Karla 

Nonato (mídia de fl. 242), que confirmaram outros encontros entre eles, 

Rogério e Lúcia, no interior do estabelecimento prisional. Assim, o 

depoimento da corré Lúcia na fase inquisitiva, que sequer foi ratificado em 

Juízo, não merece prosperar.

 Desse modo, não há prova judicializada que permita apontar a 

participação dos acusados, posto que, além de negarem a coautoria 

delitiva, não aportou aos autos informações noticiando que eles tenham 

contribuído com o transporte da substância entorpecente para o interior da 

Cadeia ou que tinham ciência de que a corré Lúcia trazia consigo drogas 

escondidas em seu órgão genital.

Neste norte, é cediço que, no âmbito criminal, a prova para dar suporte a 

um juízo condenatório há de ser robusta e consistente.

 Assim, em nosso sistema processual penal, não restando satisfatório ou 

convincente o conjunto probatório coligido, milita em favor do acusado o 

princípio in dubio pro reo, decorrente da regra inserta na primeira parte do 

art. 156, c/c art. 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal.

 Nesse contexto, a realidade das provas colhidas na instrução processual 

impõe a absolvição dos réus, por não se ter constituído um universo sólido 

de provas contra si.

 Cediço, nos Tribunais Superiores, entendimento segundo o qual os 

elementos de informação colhidos em sede inquisitorial não podem servir 

como único elemento a embasar o édito condenatório, frente ao óbice 

intransponível do art. 155 do Código de Processo Penal.

Nesta senda, cumpre salientar que, muito embora os elementos 

informativos constantes do Inquérito Policial apontem a materialidade e 

autoria delitiva, ao magistrado cumpre formar sua convicção analisando o 

conjunto probatório alicerçado em parâmetros constitucionais, mormente 

em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A convicção judicial, portanto, necessita ser lastreada em provas 

produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado 

fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos pelas 

investigações.

Colha-se, nesse sentido, o escólio de Guilherme de Souza Nucci, verbis:

“O julgador jamais pôde basear sua sentença, em especial condenatória, 

em elementos colhidos unicamente do inquérito policial. Não era 

mecanismo tolerado nem pela doutrina nem pela jurisprudência. Porém, o 

juiz sempre se valeu das provas colhidas na fase investigatória, desde 

que confirmadas, posteriormente, em juízo, ou se estivessem em harmonia 

com as coletadas sob o crivo do contraditório. Ora, nesse contexto, a 

reforma deixou por desejar, uma vez que somente reafirmou o 

entendimento já consolidado – logo, inócuo fazê-lo – de que a 

fundamentação da decisão judicial, mormente condenatória, não pode 

calcar-se exclusivamente nos elementos informativos colhidos na 

investigação. Ademais, se a decisão judicial fosse proferida com base 

única em fatores extraídos do inquérito policial, por exemplo, seria, no 

mínimo, inconstitucional, por não respeitar as garantias do contraditório e 

da ampla defesa.” (In Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., São 

Paulo : Revista dos Tribunais, 2012, p. 359).

Nesse prisma, necessário que existam provas vigorosas capazes de 

sustentar um édito condenatório, sob pena de fundar-se em meras ilações 

e conjecturas, incorrendo em malferimento ao principio do in dubio pro reo 

e ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII).

Com efeito, o direito penal não pode atuar com base em probabilidade, 
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havendo de se exigir, para o reconhecimento da responsabilidade criminal 

e imposição de sanção penal, a demonstração de forma real e eficaz do 

fato imputado. As provas, para compor a certeza de uma condenação 

criminal, devem ser evidentes em atestar a culpabilidade do réu, não 

sendo possível basear-se em meros indícios apontados na denúncia.

O juízo de probabilidade, por mais robusto que se apresente, não legitima a 

certeza absoluta para justificar a condenação criminal, em face do 

princípio do in dubio pro reo.

Vê-se que não há provas judicializadas e, por consectário lógico, não se 

demonstrou que os réus efetivamente e de forma cabal concorreram para 

a prática do delito a eles imputados na peça incoativa.

Portanto, ante a inexistência de prova acerca da prática do delito previsto 

no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, é medida 

que se impõe a absolvição dos réus, nos termos do art. 386, inciso VII, do 

CPP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

denúncia, a fim de ABSOLVER os réus GILMAR PEREIRA DA SILVA e 

ROGÉRIO DOS SANTOS FERNANDES quanto ao delito imputado, com 

fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Transitado em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos e 

procedam-se as baixas e anotações de estilo.

Em cumprimento ao artigo 1.498, §2º, da CNGC, após o trânsito em julgado 

da sentença, a substância entorpecente apreendida, devidamente 

comprovada pelo laudo pericial (fls.28/29 e 273/275), deverá ser levada 

ao órgão competente do Ministério da Saúde ou congênere estadual. 

Caberá à autoridade policial a responsabilidade pela legal e regular 

entrega, não dispensando, inclusive, a pesagem ou medição volumétrica 

no momento do recebimento, por parte do responsável do citado órgão.

Oficie-se ao Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT 

enviando cópia da presente sentença para ser juntada aos autos do 

executivo de pena CI 207010, em face do réu Rogério dos Santos 

Fernandes.

Traslade-se cópia da presente sentença ao executivo de pena CI 133849, 

em trâmite nesta Comarca, em desfavor do réu Gilmar Pereira da Silva.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 202994 Nr: 567-30.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimar dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 202994

 Vistos, etc.

Considerado o v. Acórdão de fls. 548/551, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

 Mirassol D’Oeste/MT, 15 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 228321 Nr: 944-64.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Dias de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELAIR TEIXEIRA DE 

ALCÂNTARA - OAB:15351

 PROCESSO/CÓD. Nº 228321

 Vistos etc.

Declaro o perdimento da arma e munições apreendidas às fls. 49, devendo 

ser remetida ao Comando do Exército, consoante art. 25 da Lei nº 

10.826/03 e art. 1.479 da CNGC, nos termos do Provimento nº 05/2017- 

CGJ, o qual dispõe sobre o depósito e destinação legal de armas 

apreendidas nas dependências das unidades judiciárias.

Procedidas às deliberações acima, dê-se vista dos autos ao advogado, 

conforme petição de fls. 156/157.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 228321 Nr: 944-64.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Dias de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELAIR TEIXEIRA DE 

ALCÂNTARA - OAB:15351

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado do acusado para requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 243943 Nr: 4890-10.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 243943

 Vistos, etc.

Considerando que este magistrado usufruirá de licença compensatória 

entre os dias 19 e 20.10.2017, devidamente autorizadas pela Presidência 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, redesigno a audiência 

outrora aprazada para o dia 06/12/2017, às 14h00min.

Intimem-se o réu, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 02 de outubro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 243943 Nr: 4890-10.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 243943

Vistos, etc.

Em resposta à acusação a defesa almeja a absolvição sumária quanto ao 

delito tipificado no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, sob o 

argumento de que é incompatível com preceitos constitucionais.

Instado a se manifestar, o Ministério Público retorquiu a preliminar 

aventada pela defesa, requerendo seu indeferimento e consequente 

prosseguimento do feito.

É a síntese do necessário.

Decido.

Em que pese a preliminar arguida pela defesa acerca da 

inconstitucionalidade do crime previsto no art. 305 do CTB, esta matéria 

encontra-se pendente de julgamento pelo STF, cujo tema é objeto de 

repercussão geral:
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Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 

CRIME DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. ARTIGO 305 DO CÓDIGO DE 

TRÂNSITO BRASILEIRO. ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO TIPO 

PENAL À LUZ DO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RE Nº 971.959. TEMA Nº 907.

(RE 971959 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/08/2016, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2016 PUBLIC 

10-11-2016 )

Assim, a tese arguida pela defesa, enquanto não sedimentada a questão 

pelo Pretório Excelso, deverá ser melhor aferida no decorrer da instrução 

processual.

 Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), rejeito a tese defensiva e dou regular 

prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 19/10/2017, às 16h00min.

Intimem-se o acusado, seu defensor e o Ministério Público.

Depreque-se o interrogatório do réu, consignando o prazo de 30 (trinta) 

dias para o cumprimento.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de agosto de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 246407 Nr: 1336-33.2017.811.0011

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Alcides Santos de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 246407

SENTENÇA

Vistos, etc.

Medida protetiva deferida em audiência (fl.52) pelo prazo de 6 (seis) 

meses, com vigência ate o dia 18/01/2018.

Devidamente intimada, a vítima Ueslaine de Abreu Laet requereu a 

manutenção das medidas protetivas ao seu favor, em razão de se sentir 

ameaçada e perseguida pelo agressor, conforme certidão de fls. 72.

Considerando que a vítima ainda tem interesse, mantenho as medidas 

protetivas por mais 6 (seis) meses a partir do dia 19/01/2018.

Assim, ficam as medidas deferidas até o dia 19/07/2018.

DETERMINO ao Oficial de Justiça responsável pelo feito que LAVRE 

TERMO circunstanciado do ocorrido, ficando desde já autorizado o reforço 

policial para cumprimento da medida. FRISE-SE AO AGRESSOR QUE O 

DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS IMPORTARÁ 

EM SUA PRISÃO.

SIRVA A PRESENTE0 DECISÃO COMO MANDADO.

Acaso a situação de risco se mantenha até a data final da vigência desta 

decisão, isto é, 19/07/2018, poderá a vítima comparecer em balcão de 

Secretaria e justificadamente postular a continuação das medidas, 

devendo assim proceder nos 30 (trinta) últimos dias do prazo para o fim 

das medidas, é dizer, entre os dias 19/06/2018 e 18/07/2018.

Cuidando-se de ação cautelar satisfativa atípica, de cunho eminentemente 

provisório, precário, excepcional, unilateral e de urgência, extingo o feito 

com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Notifiquem-se pessoalmente a vítima e o requerido para conhecimento e 

cumprimento desta sentença.

Havendo interesse na revogação da medida por parte da vítima, a mesma 

deverá manifestar seu intento diretamente no balcão da Secretaria. Em 

caso de irresignação/discordância pelo requerido, deverá comparecer aos 

autos por meio de advogado constituído ou Defensoria Pública.

Ciência ao Ministério Público.

Após a intimação da vítima e do requerido, arquivem-se os autos.

Não sendo localizado o requerido, intime-se a vítima para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar o endereço atualizado. Escoado o prazo ou 

sendo desconhecido o endereço pela vítima, abram-se vistas ao Ministério 

Público para fornecê-lo, no mesmo prazo. Se o Parquet não apresentar o 

endereço no prazo estipulado, arquivem-se os autos.

Resta a presente sentença proferida com a cláusula “rebus sic stantibus”, 

de modo que, diante de qualquer alteração fática, não obstante o 

arquivamento dos autos, seus termos poderão ser modificados.

Havendo requerimento de quaisquer das partes, desarquivem-se e 

voltem-me conclusos.

P.R.I.C.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251365 Nr: 3753-56.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliano Pereira de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 251365

 Vistos, etc.

Trata-se de Executivo de Pena Provisória em desfavor de Eliano Pereira de 

Matos, condenado a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 101 (cento e 

um) dias-multas.

 Consta às fls. 05/05-verso a Guia de Execução, devidamente preenchida 

nos termos do art. 106 da LEP.

Deste modo, proceda-se com a elaboração do cálculo, após, dê-se vista 

às partes para manifestação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de setembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251365 Nr: 3753-56.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliano Pereira de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 251365

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do cálculo 

de pena de fl. 39, não se constatando qualquer irregularidade no mesmo, 

homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

prevista para progressão de regime.

No mais, aguarde-se o trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória, ato contínuo, expedindo guia executiva definitiva.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251435 Nr: 3797-75.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento
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Dia 23 de novembro de 2017, às 09h00min.

Autos n°: 251435

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas Paulo 

Tarso de Oliveira Mota, Paulo Antônio Mota, Rubens José da Silva, Joelino 

das Neves Cebalho, Glauber Ferreira da Silva, Isabela Tedesco Ribeiro, 

Jacimar Alves Cabral, Daniela Floriano de Oliveira, Henrique Jesus Souza 

acompanhado da sua avó Jocelina Maria de Jesus Souza procedido o 

interrogatório da parte ré. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) 

gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

Foi nomeado como curador Ademir Rômulo Rosa Reis para a vítima.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Determino que seja realizado atendimento psicológico junto ao menor 

Paulo de Tarso pela psicóloga do Juízo, como também seja realizado 

estudo psicológico junto ao menor, inclusive para averiguar se já houvera 

praticado outro ato libidinoso com o réu antes dos fatos ora apurados.

Devendo referido laudo ser aportado aos autos em 15 (quinze) dias.

Saliento que ainda que finalizado referido laudo, deverá o menor ainda 

assim ser acompanhado.

Com a juntada do referido laudo, declaro encerrada a instrução 

processual, abrindo-se vistas às partes para memoriais finais, no prazo 

legal, iniciando pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Fábio Paulo da Costa Latorraca

Promotor de Justiça

Marcus Vinicius Esbalqueiro

Defensor Público

Valteir Guedes dos Santos

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251789 Nr: 3983-98.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 251789

 Vistos, etc.

Trata-se de Executivo de Pena Provisória em desfavor de Rubens da 

Conceição Silva, condenado a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão.

 Consta às fls. 05/05-verso a Guia de Execução, devidamente preenchida 

nos termos do art. 106 da LEP.

Deste modo, proceda-se com a elaboração do cálculo, após, dê-se vista 

às partes para manifestação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 24 de outubro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251789 Nr: 3983-98.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 251789

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas, do cálculo 

de pena de fl. 28, não se constatando qualquer irregularidade no mesmo, 

homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

prevista para progressão de regime.

No mais, aguarde-se o trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória, ato contínuo, expedindo guia executiva definitiva.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252513 Nr: 4334-71.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Soares Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Barreto Lopes - 

OAB:20.450

 Destarte, verificando que, em tese, o acusado faz jus ao benefício 

estabelecido no art. 89 da Lei nº 9.099/95, DESIGNO audiência para 

proposta de suspensão condicional do processo para o dia 25/01/2018, 

às 14h00min., ocasião em que o Ministério Público poderá propor as 

condições ou justificar a não proposição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 252862 Nr: 4591-96.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450

 DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o dia 24/01/2018, às 

14h15min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253105 Nr: 4790-21.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonatan Flavio Cardoso Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 253105

 Vistos, etc.

Trata-se de Executivo de Pena Provisória em desfavor de Jhonatan Flavio 

Cardoso Ramos, condenado a pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 72 

(setenta e dois) dias-multas.

 Consta às fls. 05/05-verso a Guia de Execução, devidamente preenchida 

nos termos do art. 106 da LEP.

No mais, oficie-se ao Diretor da Cadeia a fim de que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre o pleito de fls. 27/31, justificando as 

razões que não permitiram a pretensa visita.

Por fim, proceda-se com a elaboração do cálculo, após, dê-se vista às 

partes para manifestação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de outubro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253859 Nr: 5153-08.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Castro Faria
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 253859

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 31/01/2018, às 16h15min.

Intimem-se o acusado, seu defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254384 Nr: 5364-44.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 254384

 Vistos, etc.

Trata-se de Executivo de Pena Provisória em desfavor de Moisés 

Rodrigues de Oliveira, condenado a pena de seis anos, oito meses de 

reclusão, seiscentos e sessenta e seis dias-multa.

Consta às fls. 05 a Guia de Execução, devidamente preenchida nos 

termos do art. 106 da LEP.

Determino que seja retificada a guia de execução, no que se toca ao 

campo da data do recebimento da denúncia, fazendo-se constar data de 

10/04/2017, conforme fls. 15/17.

Deste modo, proceda-se com a elaboração do cálculo, após, dê-se vista 

às partes para manifestação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de dezembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254433 Nr: 5380-95.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorivan Palmeiras de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Vistos etc.

Considerando o ofício expedido pelo Diretor da Cadeia Pública local à fl. 

44, informando que após encaminharem o recuperando Dorivan Palmeiras 

de Barros ao hospital municipal, no dia 01/12/2017, as receitas médicas e 

pedidos de exames foram imediatamente entregues aos familiares do 

preso, e que o prontuário médico fica retido na unidade de atendimento 

médico, deixo de vislumbrar qualquer irregularidade ou obstrução da 

instituição carcerária em fornecer os referidos documentos à família ou ao 

causídico do apenado, razão pela qual resta prejudicado o pedido de fl. 

39.

Outrossim, proceda-se com o determinado à fl. 41.

Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254433 Nr: 5380-95.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorivan Palmeiras de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 PROCESSO/CÓD. Nº 254433

 Vistos etc.

Considerando que o pleito ministerial acostado à fl. 38 é pertinente e 

necessário à retificação do cálculo de pena, defiro-o integralmente e 

determino que seja elaborada nova planilha de cálculo nos moldes 

requestados pelo parquet.

Após o novo cálculo de pena, intimem-se as partes para manifestação, em 

05 (cinco) dias, iniciando pela defesa.

Em ato contínuo, voltem-me conclusos para homologação.

No mais, oficie-se ao Diretor da Cadeia a fim de que, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, manifeste-se sobre o pleito de fl. 39.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de dezembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254503 Nr: 5399-04.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra EMERSON 

CARVALHO, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por existir 

nos autos a presença dos pressupostos processuais, das condições da 

ação penal e principalmente por ter verificado no feito a presença de justa 

causa, ou seja, a existência da materialidade e os indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

Outrossim, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 01 de dezembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254503 Nr: 5399-04.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 254503

Vistos, etc.
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Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 22/02/2018, às 16h00min.

Intimem-se os acusados, a Defensoria Pública, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpram-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de janeiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255129 Nr: 5643-30.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Mirassol D´Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dhemerson da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 255129Vistos, etc.Recebo a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra DHEMERSON DA SILVA SANTOS por satisfazer 

os requisitos do art. 41 do CPP, e por existir nos autos a presença dos 

pressupostos processuais, das condições da ação penal e principalmente 

por ter verificado no feito a presença de justa causa, ou seja, a existência 

da materialidade e os indícios de autoria. (...)Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar  testemunhas, e se necessár io,  requerer suas 

intimações.Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre 

as preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária 

(art. 397, CPP) ou designação de audiência de instrução e 

julgamento.Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal 

circunstanciada feito pelo Ministério Público, tendo em vista que as 

informações requeridas são públicas e acessíveis ao membro ministerial, o 

qual está incumbido de aportar os autos eventuais certidões de 

antecedentes em face dos denunciados.No mais, determino que a 

secretaria junte aos autos as certidões de antecedentes disponíveis no 

Sistema APOLO.Do mesmo modo, defiro o pedido 6 da cota de fls. 

56-verso, haja vista que tal providência pode ser facilmente realizado pelo 

órgão ministerial.Outrossim, ACOLHO a manifestação ministerial de fl. 

41-v, determinando o arquivamento parcial do presente inquérito em 

relação ao denunciado RAFAEL RENILSON ALVES PASSOS tocante ao 

delito descrito na peça acusatória, ressalvada a possibilidade de 

desarquivamento, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal. 

Por fim, determino que seja oficiado a Politec requisitando o envio do laudo 

toxicológico definitivo da substância entorpecente, devendo ser juntado 

aos autos ate a audiência.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 11 de 

dezembro de 2017.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Decisão

Processo n. 1928-51.2014.811.0086 - Código n. 78672.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Pedido de Lavratura de Registro de Óbito Tardio de VITURINO 

GONÇALVES DE SOUZA, figurando como requerente a Escrivã de Paz e 

Tabeliã Substituta JAQUELINE BATISTELLA do Serviço Notarial e Registro 

Civil de Santa Rita do Trivelato/MT, indicando que o assento será 

declarado e assinado por DENÍZIA DA SILVA. O falecimento ocorreu em 

31/12/2013 (fls. 2-38).

O petitório apresentou-se instruído com cópia da Declaração de Óbito nº 

5017312, bem como cópia dos documentos pessoais do falecido.

Ocorre que no RG consta que VITURINO GONÇALVES DE SOUZA era 

casado, porém não foi localizada qualquer certidão de casamento, 

tampouco de nascimento em nome do de cujos.

No prontuário civil do Instituto de Identificação de Mato Grosso (fl. 41) 

consta que VITURINO GONÇALVES DE SOUZA nasceu em Serra da 

Cinta/MA no dia 10/2/1928, possuindo certidão de casamento número 0101 

01 028 com a seguinte descrição no campo CIDADE/CARTÓRIO/DATA: 

"SERRA DA CINTA=16.09.28 – JOÃO ONÓRIO CINTRA".

O representante do Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao 

pedido (fls. 47-48 e 61).

 É o relatório. DECIDO.

Compulsando o autuado, verifico que consta do documento acostado a fl. 

9 a declaração da morte de VITURINO GONÇALVES DE SOUZA, ocorrida 

em 31/12/2013 no município de Santa Rita do Trivelato/MT.

 In casu, verifica-se que o representante ministerial nada tem a opor ou 

impugnar ao presente pleito.

Sobre o tema dispõe a CNGC:

Art. 841. Não sendo possível ao interessado obter e apresentar, em razão 

de justo impedimento, os documentos mencionados no artigo 80 da Lei nº 

6.015/73, o caso deverá ser encaminhado para análise pelo Juiz 

Corregedor Permanente.

Art. 842. Na impossibilidade de ser feito o registro dentro de 24 (vinte e 

quatro) horas do falecimento, por causa da distância ou qualquer outro 

motivo relevante, o assento poderá ser lavrado posteriormente, com a 

maior urgência, sempre dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias, ou 

até dentro de 3 (três) meses para os lugares distantes mais de 30 (trinta) 

quilômetros da sede da Unidade de Serviço.

Parágrafo único. Ultrapassados os 03 (três) meses para o registro do 

óbito, o oficial deverá requerer autorização do Juiz Corregedor 

Permanente.

Conforme documentação carreada aos autos, observa-se que foram 

preenchidos os requisitos exigidos pela Lei nº 6.015/73, em seu art. 83, 

senão vejamos:

 Quando o assento for posterior ao enterro, faltando atestado de médico 

ou de duas pessoas qualificadas, assinarão, com a que fizer a 

declaração, duas testemunhas que tiverem assistido ao falecimento ou ao 

funeral e puderem atestar, por conhecimento próprio ou por informação 

que tiverem colhido, a identidade do cadáver.

No presente caso, nota-se que foi anexado aos autos declaração de óbito 

assinada pelo médico Brunno R. Miranda (fls. 9).

Logo, encontram-se preenchidos os requisitos necessários à procedência 

da ação.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - 

AUTORIZAÇÃO PARA REGISTRO DE ÓBITO TARDIO - INTERESSE DE AGIR 

CONFIGURADO "IN CASU" - INDICAÇÃO DO FATO EM DECLARAÇÃO 

MÉDICA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO PROVIDO "IN SPECIE". - 

Após transcorridos os prazos previstos no art. 73 da Lei de Registros 

Públicos, é imprescindível a autorização judicial nos termos do art. 109 do 

referido diploma normativo para que seja lavrado o registro tardio de óbito, 

razão pela qual patente o interesse de agir do autor no ajuizamento da 

ação "sub examine". - Comprovado o óbito mediante declaração subscrita 

por médico, é de rigor a autorização para o registro tardio do óbito 

conforme exegese dos arts. 83 e 109 da Lei de Registros Públicos." 

(TJ-MG - AC: 10433130004842001 MG , Relator: Belizário de Lacerda, 

Data de Julgamento: 28/01/2014, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 07/02/2014).

 Considerando certidão negativa de casamento à fl. 60, o estado civil do 

de cujos deverá constar como solteiro.

Dessa forma, com fulcro no art. 83 da Lei 6.015/73 e inciso I do artigo 487 

do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido para autorizar a confecção da 

certidão de Óbito de VITURINO GONÇALVES DE SOUZA, brasileiro, 

solteiro, aposentado, falecido na data de 31/12/2013, nos termos do art. 

80 da Lei 6.015/73, a ser declarado e assinado por DENÍZIA DA SILVA, 

com a consequente e necessária expedição de ofício ao competente 

Serviço de Registro Público, ora requerente.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sem custas.

Nova Mutum/MT, 15 de agosto de 2017.

Cássio Leite de Barros Netto

Juiz de Direito

Processo n. 3223-55.2016.811.0086 - Código n. 95256.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Pedido de Lavratura de Registro de Óbito Tardio de JOÃO 

BATISTA NUNES, figurando como requerente o Notário e Registrador JOSÉ 

LUIZ DA SILVA do 2º Ofício de Nova Mutum, indicando que o assento será 
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declarado e assinado por ERICA NUNES PEREIRA. O falecimento ocorreu 

em 9/7/2016 (fls. 2-9).

O petitório apresentou-se instruído com cópia da Declaração de Óbito nº 

21581613-7 e retificação datada de 4/8/2016, bem como cópia da Certidão 

de Casamento e RG de JOÃO BATISTA NUNES.

O representante do Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao 

pedido (fl. 11).

 É o relatório. DECIDO.

Compulsando o autuado, verifico que consta do documento acostado a fl. 

3 a declaração da morte de JOÃO BATISTA NUNES, ocorrida em 9/7/2016 

no Hospital de Nova Mutum.

 In casu, verifica-se que o representante ministerial nada tem a opor ou 

impugnar ao presente pleito.

Sobre o tema dispõe a CNGC:

Art. 841. Não sendo possível ao interessado obter e apresentar, em razão 

de justo impedimento, os documentos mencionados no artigo 80 da Lei nº 

6.015/73, o caso deverá ser encaminhado para análise pelo Juiz 

Corregedor Permanente.

Art. 842. Na impossibilidade de ser feito o registro dentro de 24 (vinte e 

quatro) horas do falecimento, por causa da distância ou qualquer outro 

motivo relevante, o assento poderá ser lavrado posteriormente, com a 

maior urgência, sempre dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias, ou 

até dentro de 3 (três) meses para os lugares distantes mais de 30 (trinta) 

quilômetros da sede da Unidade de Serviço.

Parágrafo único. Ultrapassados os 03 (três) meses para o registro do 

óbito, o oficial deverá requerer autorização do Juiz Corregedor 

Permanente.

Conforme documentação carreada aos autos, observa-se que foram 

preenchidos os requisitos exigidos pela Lei nº 6.015/73, em seu art. 83, 

senão vejamos:

 Quando o assento for posterior ao enterro, faltando atestado de médico 

ou de duas pessoas qualificadas, assinarão, com a que fizer a 

declaração, duas testemunhas que tiverem assistido ao falecimento ou ao 

funeral e puderem atestar, por conhecimento próprio ou por informação 

que tiverem colhido, a identidade do cadáver.

No presente caso, nota-se que foi anexado aos autos declaração de óbito 

assinada pelo médico Maurício Eidiro Nishiyma (fls. 3-4).

Logo, encontram-se preenchidos os requisitos necessários à procedência 

da ação.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - 

AUTORIZAÇÃO PARA REGISTRO DE ÓBITO TARDIO - INTERESSE DE AGIR 

CONFIGURADO "IN CASU" - INDICAÇÃO DO FATO EM DECLARAÇÃO 

MÉDICA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO PROVIDO "IN SPECIE". - 

Após transcorridos os prazos previstos no art. 73 da Lei de Registros 

Públicos, é imprescindível a autorização judicial nos termos do art. 109 do 

referido diploma normativo para que seja lavrado o registro tardio de óbito, 

razão pela qual patente o interesse de agir do autor no ajuizamento da 

ação "sub examine". - Comprovado o óbito mediante declaração subscrita 

por médico, é de rigor a autorização para o registro tardio do óbito 

conforme exegese dos arts. 83 e 109 da Lei de Registros Públicos." 

(TJ-MG - AC: 10433130004842001 MG , Relator: Belizário de Lacerda, 

Data de Julgamento: 28/01/2014, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 07/02/2014).

 Dessa forma, com fulcro no art. 83 da Lei 6.015/73 e inciso I do artigo 487 

do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido para autorizar a confecção da 

certidão de Óbito de JOÃO BATISTA NUNES, brasileiro, viúvo, aposentado, 

falecido na data de 9/7/2016, nos termos do art. 80 da Lei 6.015/73, a ser 

declarado e assinado por ERICA NUNES PEREIRA, com a consequente e 

necessária expedição de ofício ao competente Serviço de Registro 

Público, ora requerente.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sem custas.

Nova Mutum/MT, 15 de agosto de 2017.

Cássio Leite de Barros Netto

Juiz de Direito

Processo n. 3303-82.2017.811.0086 - Código n. 105019.

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de autorização para registro do assento de Natimorto 

Tardio de Débora Rosa da Conceição, formulado pela Notária Substituta do 

2º Ofício Registral de Nova Mutum/MT (fls. 2-4).

O petitório apresentou-se instruído com cópia da Declaração de Óbito nº 

23671543-7, bem como cópia dos documentos pessoais da genitora.

O representante do Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao 

pedido (fls. 6-9).

 É o relatório. DECIDO.

Compulsando o autuado, verifico que consta do documento acostado a fl. 

3 a declaração da morte fetal do Natimorto de Débora Rosa da Conceição, 

ocorrida em 18/03/2017 no município de Nova Mutum/MT.

 In casu, verifica-se que o representante ministerial nada tem a opor ou 

impugnar ao presente pleito.

A Lei 6.015/73 impõe que se proceda ao assento civil do natimorto, nos 

termos do seu artigo 53, § 1º:

Art. 53. No caso de ter a criança nascido morta ou no de ter morrido na 

ocasião do parto, será, não obstante, feito o assento com os elementos 

que couberem e com remissão ao do óbito.

§ 1º. No caso de ter a criança nascido morta, será o registro feito no livro 

'C Auxiliar', com os elementos que couberem.

Sobre o tema do registro tardio do óbito dispõe a CNGC:

Art. 841. Não sendo possível ao interessado obter e apresentar, em razão 

de justo impedimento, os documentos mencionados no artigo 80 da Lei nº 

6.015/73, o caso deverá ser encaminhado para análise pelo Juiz 

Corregedor Permanente.

Art. 842. Na impossibilidade de ser feito o registro dentro de 24 (vinte e 

quatro) horas do falecimento, por causa da distância ou qualquer outro 

motivo relevante, o assento poderá ser lavrado posteriormente, com a 

maior urgência, sempre dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias, ou 

até dentro de 3 (três) meses para os lugares distantes mais de 30 (trinta) 

quilômetros da sede da Unidade de Serviço.

Parágrafo único. Ultrapassados os 03 (três) meses para o registro do 

óbito, o oficial deverá requerer autorização do Juiz Corregedor 

Permanente.

Conforme documentação carreada aos autos, observa-se que foram 

preenchidos os requisitos exigidos pela Lei nº 6.015/73, segundo 

prescrevem seus artigos 53, § 1º e 54.

No presente caso, nota-se que foi anexado aos autos declaração de óbito 

fetal assinada pelo médico Aldo Luís Hota (fls. 3).

Logo, encontram-se preenchidos os requisitos necessários à procedência 

da ação.

Desta forma, em concordância com o Parecer Ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, determinando ao Oficial do Registro Civil do 2º 

Ofício desta Comarca que proceda à lavratura do assento de natimorto de 

Débora Rosa da Conceição, de um feto do sexo masculino, no livro "C 

Auxiliar", consoante Art. 858 da CNGCE, seguindo os dados acima 

transcritos.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sem custas.

Nova Mutum/MT, 3 de outubro de 2017.

Cássio Leite de Barros Netto

Juiz de Direito

Processo n. 3020-59.2017.811.0086 - Código n. 104547.

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Lavratura de Registro de Óbito Tardio de PESSOA 

NÃO IDENTIFICADA, figurando como requerente o Notário e Registrador 

JOSÉ LUIZ DA SILVA do 2º Ofício de Nova Mutum, indicando que o 

assento será declarado e assinado por LURDES COSTA MARQUES. O 

falecimento ocorreu em 27/3/2017.

O petitório apresentou-se instruído com cópia da Declaração de Óbito nº 

23664646-0, bem como Boletim de Ocorrência nº 2017.104217 da 

Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Nova Mutum-MT, ficha 

datiloscópica, autorização de sepultamento e cópia de fotografias do 

falecido assinada pela Delegada de Polícia, Dra. Angelina de Andrade 

Ferreira, contendo os dados levantados no IML quanto às características 

do cadáver (fls. 3-15).

O representante do Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao 

pedido (fl. 17).

 É o relatório. DECIDO.

Compulsando o autuado, verifico que consta do documento acostado à fl. 

3 a declaração da morte de PESSOA COM IDENTIFICAÇÃO IGNORADA, 

ocorrida em 27/3/2017 no Município de Nova Mutum-MT.

 In casu, verifica-se que o representante ministerial nada tem a opor ou 

impugnar ao presente pleito.
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Sobre o tema dispõe a CNGCE:

Art. 841. Não sendo possível ao interessado obter e apresentar, em razão 

de justo impedimento, os documentos mencionados no artigo 80 da Lei nº 

6.015/73, o caso deverá ser encaminhado para análise pelo Juiz 

Corregedor Permanente.

Art. 842. Na impossibilidade de ser feito o registro dentro de 24 (vinte e 

quatro) horas do falecimento, por causa da distância ou qualquer outro 

motivo relevante, o assento poderá ser lavrado posteriormente, com a 

maior urgência, sempre dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias, ou 

até dentro de 3 (três) meses para os lugares distantes mais de 30 (trinta) 

quilômetros da sede da Unidade de Serviço.

Parágrafo único. Ultrapassados os 03 (três) meses para o registro do 

óbito, o oficial deverá requerer autorização do Juiz Corregedor 

Permanente.

Conforme documentação carreada aos autos, observa-se que foram 

preenchidos os requisitos exigidos pela Lei nº 6.015/73, em seu art. 83, 

senão vejamos:

 Quando o assento for posterior ao enterro, faltando atestado de médico 

ou de duas pessoas qualificadas, assinarão, com a que fizer a 

declaração, duas testemunhas que tiverem assistido ao falecimento ou ao 

funeral e puderem atestar, por conhecimento próprio ou por informação 

que tiverem colhido, a identidade do cadáver.

No presente caso, nota-se que foi anexado aos autos declaração de óbito 

assinada pelo médico Neimar de Souza (fls. 3).

Logo, encontram-se preenchidos os requisitos necessários à procedência 

da ação.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - 

AUTORIZAÇÃO PARA REGISTRO DE ÓBITO TARDIO - INTERESSE DE AGIR 

CONFIGURADO "IN CASU" - INDICAÇÃO DO FATO EM DECLARAÇÃO 

MÉDICA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO PROVIDO "IN SPECIE". - 

Após transcorridos os prazos previstos no art. 73 da Lei de Registros 

Públicos, é imprescindível a autorização judicial nos termos do art. 109 do 

referido diploma normativo para que seja lavrado o registro tardio de óbito, 

razão pela qual patente o interesse de agir do autor no ajuizamento da 

ação "sub examine". - Comprovado o óbito mediante declaração subscrita 

por médico, é de rigor a autorização para o registro tardio do óbito 

conforme exegese dos arts. 83 e 109 da Lei de Registros Públicos." 

(TJ-MG - AC: 10433130004842001 MG , Relator: Belizário de Lacerda, 

Data de Julgamento: 28/01/2014, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 07/02/2014).

 Em se tratando de pessoa falecida sem identificação, importa salientar o 

disposto no §2º do Art. 834 da CNGCE:

§ 2º Sendo o finado desconhecido, o assento deverá conter o número do 

registro do cadáver no Instituto Médico Legal, além da declaração de 

estatura ou medida, se for possível, cor, sinais aparentes, idade 

presumida, vestuário e qualquer outra indicação que possa auxiliar de 

futuro o seu reconhecimento; e, no caso de ter sido encontrado morto, 

serão mencionadas as circunstâncias e o lugar em que se achava e o da 

necropsia, se tiver havido. Neste caso, será extraída a identificação 

dactiloscópica, se no local existir esse serviço.

Dessa forma, com fulcro no art. 83 da Lei 6.015/73 e inciso I do artigo 487 

do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido para autorizar a confecção da 

certidão de Óbito da PESSOA NÃO IDENTIFICADA, estatura 1,74m, cor 

parda, idade presumida 37 (trinta e sete) anos, não possui cicatriz ou 

tatuagem, estava vestindo calça jeans e camisa gola polo verde, tendo 

sido encontrado morto no banheiro do Posto Bem Brasil, situado na 

Perimetral de Nova Mutum-MT, falecido na data de 27/3/2017, nos termos 

dos artigos 80 e 81 da Lei 6.015/73, a ser declarado e assinado por 

LURDES COSTA MARQUES, com a consequente e necessária expedição 

de ofício ao competente Serviço de Registro Público, ora requerente.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sem custas.

Nova Mutum/MT, 12 de janeiro de 2018.

Cássio Leite de Barros Netto

Juiz de Direito

Processo n. 4814-18.2017.811.0086 - Código n. 107745.

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Lavratura de Registro de Óbito Tardio de NELCI 

MUSA, figurando como requerente o Notário e Registrador JOSÉ LUIZ DA 

SILVA do 2º Ofício de Nova Mutum, indicando que o assento será 

declarado e assinado por CLEIMARA BALENA. O falecimento ocorreu em 

15/6/2017.

 O petitório apresentou-se instruído com cópia da Declaração de Óbito nº 

23678849-3, retificada pela Politec em 18/8/2017, bem como Laudo Pericial 

nº 3.13.2017.36960-01 da Politec, documentos pessoais do de cujos, 

Declaração de União Estável, entre outros documentos (fls. 2-18).

O representante do Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao 

pedido (fl. 20).

 É o relatório. DECIDO.

Compulsando o autuado, verifico que consta do documento acostado à fl. 

3 a declaração da morte de NELCI MUSA, ocorrida em 15/6/2017 no 

Município de Nova Mutum-MT.

 In casu, verifica-se que o representante ministerial nada tem a opor ou 

impugnar ao presente pleito.

Sobre o tema dispõe a CNGC:

Art. 841. Não sendo possível ao interessado obter e apresentar, em razão 

de justo impedimento, os documentos mencionados no artigo 80 da Lei nº 

6.015/73, o caso deverá ser encaminhado para análise pelo Juiz 

Corregedor Permanente.

Art. 842. Na impossibilidade de ser feito o registro dentro de 24 (vinte e 

quatro) horas do falecimento, por causa da distância ou qualquer outro 

motivo relevante, o assento poderá ser lavrado posteriormente, com a 

maior urgência, sempre dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias, ou 

até dentro de 3 (três) meses para os lugares distantes mais de 30 (trinta) 

quilômetros da sede da Unidade de Serviço.

Parágrafo único. Ultrapassados os 03 (três) meses para o registro do 

óbito, o oficial deverá requerer autorização do Juiz Corregedor 

Permanente.

Conforme documentação carreada aos autos, observa-se que foram 

preenchidos os requisitos exigidos pela Lei nº 6.015/73, em seu art. 83, 

senão vejamos:

 Quando o assento for posterior ao enterro, faltando atestado de médico 

ou de duas pessoas qualificadas, assinarão, com a que fizer a 

declaração, duas testemunhas que tiverem assistido ao falecimento ou ao 

funeral e puderem atestar, por conhecimento próprio ou por informação 

que tiverem colhido, a identidade do cadáver.

No presente caso, nota-se que foi anexado aos autos declaração de óbito 

assinada pelo médico Washington O. Telles II, com posterior retificação 

pela polícia técnica (fls. 3-4).

Logo, encontram-se preenchidos os requisitos necessários à procedência 

da ação.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - 

AUTORIZAÇÃO PARA REGISTRO DE ÓBITO TARDIO - INTERESSE DE AGIR 

CONFIGURADO "IN CASU" - INDICAÇÃO DO FATO EM DECLARAÇÃO 

MÉDICA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO PROVIDO "IN SPECIE". - 

Após transcorridos os prazos previstos no art. 73 da Lei de Registros 

Públicos, é imprescindível a autorização judicial nos termos do art. 109 do 

referido diploma normativo para que seja lavrado o registro tardio de óbito, 

razão pela qual patente o interesse de agir do autor no ajuizamento da 

ação "sub examine". - Comprovado o óbito mediante declaração subscrita 

por médico, é de rigor a autorização para o registro tardio do óbito 

conforme exegese dos arts. 83 e 109 da Lei de Registros Públicos." 

(TJ-MG - AC: 10433130004842001 MG , Relator: Belizário de Lacerda, 

Data de Julgamento: 28/01/2014, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 07/02/2014).

 Dessa forma, com fulcro no art. 83 da Lei 6.015/73 e inciso I do artigo 487 

do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido para autorizar a confecção da 

certidão de Óbito de NELCI MUSA, brasileiro, divorciado, comerciante, 

falecido na data de 15/6/2017, nos termos do art. 80 da Lei 6.015/73, a ser 

declarado e assinado por CLEIMARA BALENA, com a consequente e 

necessária expedição de ofício ao competente Serviço de Registro 

Público, ora requerente.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sem custas.

Nova Mutum/MT, 11 de janeiro de 2018.

Cássio Leite de Barros Netto

Juiz de Direito

1ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 90487 Nr: 234-76.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AGRICOLAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pasquali Parise e Gasparini 

Junior - OAB:SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça juntada às 

fls. 32, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112265 Nr: 7156-02.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: XCMG Brasil Indústrial LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A de Almeida & Cia Montagens Industriais 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Miguel de Almeida - 

OAB:OAB/MG 165.513, Luiz Henrique dos Reis - OAB:OAB/MG 

126.094, Mário Roberto Leite de Oliveira - OAB:OAB/MG 158.731, 

Thaís Rodrigues Mendonça - OAB:OAB/MG 124.369

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, intime-se a parte Autora/Exequente para que recolha a devida 

diligência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 71837 Nr: 348-20.2013.811.0086

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Antonio Sella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pazinato E Cia Ltda. Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimentos n. 53 e 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) – ou 

a devida intimação pessoal por imposição legal - com a finalidade de 

intimar a parte AUTORA/EXEQUENTE, por seu(s) Advogado para 

APRESENTAR AOS AUTOS O MEMORIAL DE DÉBITO ATUALIZADO, 

conforme decisão de fl. 29, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 74272 Nr: 2797-48.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albino de Jesus Menolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulino Miguel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, CNGC, IMPULSIONO os autos com a 

finalidade de intimar a parte Requerente, através de seu advogado, de 

parte da r. sentença de fls.36/40, abaixo transcrita: "Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Despejo c.c. Cobrança proposta por Albino de Jesus 

Menolli em desfavor de Paulino Miguel Sabat da Silva...

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Despejo c.c. 

Cobrança proposta por Albino de Jesus Menolli em desfavor de Paulino 

Miguel Sabat da Silva, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para fins de:

RESCINDIR a relação jurídica de locação entabulada entre as partes, o que 

faço diante do não pagamento dos alugueres devidos nos termos do art. 

9º, inciso III, da Lei nº. 8.245/91;

CONDENAR o Requerido ao pagamento dos aluguéis em atraso, e demais 

encargos contratuais, atualizados monetariamente segundo índice INPC, 

bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, tendo como termo 

inicial o vencimento da cada parcela, nos termos do art. 397 do Código 

Civil.

Condeno, ainda, o Requerido Paulino Miguel Sabat da Silva ao pagamento 

de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, a teor do art. 85 do Código Processo Civil, bem 

como ao pagamento das custas processuais.

Após o trânsito em julgado desta sentença e cumprimento das 

providências acima determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as 

necessárias anotações.

Publique-se.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 99966 Nr: 202-37.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Mognon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A, Claudio Kazuyoshi Kawasaki - OAB:MT 

17555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de REITERAR A INTIMAÇÃO da parte exequente, por seus 

advogados, para que providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

pagamento da complementação da diligência do oficial de justiça (vide 

certidão de fls. 44), no valor de R$75,00 (setenta e cinco reais), mediante 

e m i s s ã o  d e  g u i a  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito em favor de 

JOSIANE PAIXÃO NONATO ZIESMANN, nos termos do Provimento nº 

007/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 100576 Nr: 539-26.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Alves de Souza ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607, Volnei Copetti - OAB:58.099/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Prov. n. 56/2007-CGJ, IMPULSIONO 

estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) ou a devida 

intimação pessoal (Fazenda Pública), com a finalidade de intimar a parte 

Autora/Exequente, por seu(s) advogado(s) / procurador(s), para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça: valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por 

diligência, se ocorrer no perímetro urbano, e R$ 2,50 (dois reais e 

cinquenta centavos) por quilômetro rodado para zona rural (Portaria n. 

012/2012/DF/NM)mediante guia de recolhimento padrão disponíveis nos 
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Cartórios Distribuidores Oficializados, Postos de Arrecadação e Internet 

(site do Tribunal de Justiça – www.tj.mt.gov.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 93026 Nr: 1864-70.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilke Mayolino & Mayolino Ltda - ME - Pães e 

Doces da Vó Hnazinha, Graziele Wilke Mayolino, Marcello Abreu Mayolino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Prov. n. 56/2007-CGJ e nº 

07/2017-CGJ, IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a 

imprensa (DJE) ou a devida intimação pessoal (Fazenda Pública), com a 

finalidade de intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) advogado(s) / 

procurador(s), para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, que deverá ser 

recolhida através de sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, no link “Emissão de Guias Online” – 

campo “Diligências” – “Emissão de Guia de Diligência”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 77231 Nr: 801-78.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eunice Rodrigues Pahim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Municipal de Nova Mutum, Município de 

Nova Mutum - MT, Neimar de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:14330/MT, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:14381/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-B, André de Almeida Vilela - OAB:11012-MT, 

Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 11.955-B, Norival de 

Souza - OAB:4818, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538, Tatiana 

Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 Certifico que nesta data enviei a decisão de fls. 303/306 para publicação, 

via DJE, visando intimação das partes, por seus Advogados, em resumo 

abaixo transcrito. É o que me cumpre. Vistos etc (...)Desta forma 

considerando que não há mais questões processuais pendentes, dou o 

feito por saneado nos ditames do art. 357 do Código de Processo Civil. 

Fixo, ainda, como ponto controvertido a responsabilidade da parte 

Requerida, e os efeitos desta decorrentes. De mais a mais, intimem-se as 

partes para, querendo, se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, 

quanto ao saneamento realizado, sob pena de estabilização do 

saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se, ainda, as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especifiquem as provas que pretendem produzir, esclarecendo a 

necessidade e adequação, sob pena de indeferimento. Após, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 49092 Nr: 176-49.2011.811.0086

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué Severino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A/MT, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A/MT, Ricardo 

Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Isabel Amorim Pereira 

Portela - OAB:MT 7387-B

 NOS TERMOS da legislação vigente e Prov. n. 56/2007-CGJ e nº 

07/2017-CGJ, IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a 

imprensa (DJE) ou a devida intimação pessoal (Fazenda Pública), com a 

finalidade de intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) advogado(s) / 

procurador(s), para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, que deverá ser 

recolhida através de sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, no link “Emissão de Guias Online” – 

campo “Diligências” – “Emissão de Guia de Diligência”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 44747 Nr: 163-84.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andressa Oliveira de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A/MT, Márcia Maria da Silva - OAB:MT 8922-A, Ricardo 

Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Prov. n. 56/2007-CGJ e nº 

07/2017-CGJ, IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a 

imprensa (DJE) com a finalidade de intimar a parte Requerente, através de 

seu advogado, PARA APRESENTAR NOS AUTOS O DÉBITO 

ATUALIZADO, conforme decisão de fl. 50, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77932 Nr: 1401-02.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Honório Kener

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Código nº: 77932. L. Apolo: 1011010.

Vistos, etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de março de 

2016, às 17h20min.

Intimem-se a testemunha e vítimas, observando o endereço informado pelo 

MP, às fls. 118.

Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Nova Mutum-MT, 18 de janeiro de 2016.

Cássio Leite de Barros Netto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 79424 Nr: 2623-05.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Norte Transportes Ltda, VALDIR 

RUELIS, ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Prov. n. 56/2007-CGJ e nº 

07/2017-CGJ, IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a 

imprensa (DJE) ou a devida intimação pessoal (Fazenda Pública), com a 

finalidade de intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) advogado(s) / 

procurador(s), para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, que deverá ser 

recolhida através de sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, no link “Emissão de Guias Online” – 

campo “Diligências” – “Emissão de Guia de Diligência”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 101173 Nr: 901-28.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - SICREDI Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE DA SILVA PINHEIRO ME, Jaqueline 

da Silva Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para que 

providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, o pagamento da complementação 

da diligência do oficial de justiça (vide certidão de fls.66), no valor de 

R$25,00 (vinte e cinco reais), mediante emissão de guia através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito em favor de 

JOSIANE PAIXÃO NONATO ZIESMANN, nos termos do Provimento nº 

007/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 34895 Nr: 1214-38.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdo Bressan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 72102 Nr: 605-45.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faccio Prestadora de Serviço LTDA EPP, 

Salete Cossetim Faccio, Eloi Moacir Faccio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Prov. n. 56/2007-CGJ e nº 

07/2017-CGJ, IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a 

imprensa (DJE) ou a devida intimação pessoal (Fazenda Pública), com a 

finalidade de intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) advogado(s) / 

procurador(s), para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, que deverá ser 

recolhida através de sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, no link “Emissão de Guias Online” – 

campo “Diligências” – “Emissão de Guia de Diligência”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 79276 Nr: 2507-96.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilene de Souza Mendes, Mauro Patrocinio Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Regina Martinelo, Natália Silvia Correa 

Lemos, Hospital Municipal de Nova Mutum, Aldo Luis Hota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:11012-MT, Eduardo Machado - OAB:13.065, Livia Comar da 

Silva - OAB:7650-B, Pedro Ovelar - OAB:6270

 Certifico que nesta data enviei o despacho de fls.532 para publicação, via 

DJE, visando intimação das partes, por seus Advogados, abaixo 

transcrito. É o que me cumpre. Vistos, etc. Intime-se a parte Autora para 

que no prazo legal, caso queira, apresente impugnação às contestações 

ofertadas nos autos, uma vez que não consta a veiculação da “Certidão” 

à fl. 529 no DJe intimando a Advogada da Autora, e a carga dos autos 

fora feita por Patrono sem procuração nos autos, vide documento anexo 

do Sistema Apolo. Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 79424 Nr: 2623-05.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Norte Transportes Ltda, VALDIR 

RUELIS, ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Prov. n. 56/2007-CGJ e nº 

07/2017-CGJ, IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a 

imprensa (DJE) COM A FINALIDADE DE INTIMAR A PARTE REQUERENTE, 

ATRAVÉS DE SEUS ADVOGADOS, PARA MANIFESTAR ACERCA A 

DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA DE FLS. 29/30, as quais tinha o 

objetivo citar os fiadores da Empresa Requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 101173 Nr: 901-28.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - SICREDI Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE DA SILVA PINHEIRO ME, Jaqueline 

da Silva Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 66, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92668 Nr: 1623-96.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA FERNANDA DE CARVALHO 

SPERLING RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 
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finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 40, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 109679 Nr: 5795-47.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Vieira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalia Silva Almeida Correia, Hospital São 

Camilo, Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:14330/MT, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:14381/MT, Rocilda Maria Morais 

Costa - OAB:23582/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.Trata-se de Ação de Reparação de Danos 

Morais ajuizada por Pedro Vieira da Silva, em desfavor de Natália Silva 

Almeida Correa, Hospital São Camilo de Nova Mutum e Município de Nova 

Mutum. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, em consonância com 

o art. 98, do Código de Processo Civil. De mais a mais, tendo em vista que 

o art. 334, parágrafo 4º, I, CPC, exige que ambas as partes manifestem 

desinteresse na composição consensual, designo o dia 19 de março de 

2018, às 16h30min (horário oficial do Mato Grosso), para audiência de 

conciliação pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania.Cite-se e intime-se a parte Requerida, no endereço disposto na 

inicial, bem como notificando-a para comparecer à audiência de 

conciliação acompanhada de Advogado para que, querendo, responda à 

presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil, sob as advertências pertinentes, 

nos ditames do art. 344 do Código de Processo Civil. Com o decurso do 

prazo da contestação, e no intento de facilitar a adoção das providências 

preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte Autora para que no prazo 

de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes 

do Código de Processo Civil de 2015, nos seguintes termos:1.Havendo 

revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado;2.Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais;3.Em sendo apresentada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção.Intime-se a parte Autora por DJE, via Advogado constituído 

nos autos, nos termos do art. 334, § 3°, do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 83195 Nr: 919-20.2015.811.0086

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Arantes Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Dall Oglio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flaviano Kleber Taques 

Figueiredo - OAB:MT 7348

 Certifico que nesta data enviei a decisão de fls. 471/473 para publicação, 

via DJE, visando intimação das partes, por seus Advogados, em resumo 

abaixo transcrito. É o que me cumpre. Vistos etc. (...) É o breve relatório. 

Decido. Pois bem. Denota-se que em análise da questão vertida nos autos, 

o Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso nos autos do Recurso de 

Agravo de Instrumento n. 50541/2015, determinou a extinção do feito, nos 

seguintes termos: “AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – AUSÊNCIA DE 

TÍTULO LÍQUIDO E CERTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES EM 

ANDAMENTO – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 813, INCISO I, CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – CARÊNCIA DA AÇÃO – ARTIGO 267, INCISO IV DO 

CPC – POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO PELO TRIBUNAL - § 3º, ARTIGO 267 

DO CPC – FEITO EXTINTO. Indefere-se a inicial da ação cautelar de 

arresto, se o autor não possui título de dívida liquida e certa contra o réu, 

em face da impossibilidade jurídica do pedido (arts. 267, I, 295, I e seu 

parágrafo único, III, e 814, I, do CPC. Ação de despejo por falta de 

pagamento c/c cobrança de alugueres traduz mera expectativa de um 

titulo executivo judicial e não há possibilidade de aparelhar ação incidental 

de arresto de bens para garantia de futura execução. Concessão 

condicionada à prova literal de dívida líquida e certa, à prova da 

insolvência do devedor e sua intenção de fraudar a lei. Mera presunção 

dos requisitos legais insuficiente ao deferimento da pretensão.”Desta 

forma, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Custas 

e honorários conforme constou no julgamento do Recurso de Agravo de 

Instrumento n. 50541/2015. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108658 Nr: 5305-25.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - SICREDI Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORENCE TERAPIA ALTERNATIVA E 

PRODUTOS NATURAIS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Prov. n. 56/2007-CGJ e nº 

07/2017-CGJ, IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a 

imprensa (DJE) ou a devida intimação pessoal (Fazenda Pública), com a 

finalidade de intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) advogado(s) / 

procurador(s), para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, que deverá ser 

recolhida através de sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, no link “Emissão de Guias Online” – 

campo “Diligências” – “Emissão de Guia de Diligência”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111049 Nr: 6540-27.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as 

nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento.

Outrossim, desnecessário o pagamento da diligência, considerando a 

natureza da demanda.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 111329 Nr: 6743-86.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Cezar Karnoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santander Financiamentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13746-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 DETERMINAR a suspensão do protesto efetuado pela Requerida em 

desfavor de Julio Cesar Karnoski, datado de 09/10/2017, no valor de 

R$3.443,00 (três mil e quatrocentos e quarenta e três reais), conforme 

informações de fls. 39/40, e consequente exclusão do nome do Autor dos 

bancos de dados (SPC, SERASA e demais órgãos de proteção ao 

crédito), somente com relação ao referido débito discutido nesta ação. 

Para cumprimento da deliberação retro, desde já determino que seja 

oficiado diretamente ao 1º Cartório da cidade de Curitiba/PR (endereço às 

fls. 17), para que proceda com a referida suspensão, até ulterior 

deliberação. Frisa-se que eventuais custas cartorárias ficam ao encargo 

da parte Autora. Cite-se a parte Requerida para que, querendo, responda 

à presente ação, no prazo legal, bem como notifique-a quanto ao conteúdo 

da presente ação, em especial do deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela de urgência.Consigne-se no mandado que, não sendo contesta a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte Autora (CPC art. 344).Com o decurso do prazo da contestação, e no 

intento de facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do 

CPC), intime-se a parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do Código de 

Processo Civil de 2015, nos seguintes termos:1.Havendo revelia, informe 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado;2.Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais;3.Em sendo apresentada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção.Por fim, conclusos para deliberação.Considerando o quadro 

deficitário de servidores, o volume excessivo de trabalho, e urgência do 

postulado,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 36197 Nr: 2548-10.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Nonato Pereira da Si

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 11.340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Prov. n. 56/2007-CGJ e nº 

07/2017-CGJ, IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a 

imprensa (DJE), com a finalidade de intimar a parte Autora/Exequente, por 

seu(s) advogado(s) / procurador(s), para, no prazo de 10 (dez) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça, que deverá ser recolhida através de sítio eletrônico do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, no link “Emissão de 

Guias Online” – campo “Diligências” – “Emissão de Guia de Diligência”. 

INTIMO AINDA, para que proceda a atualização do demonstrativo do débito 

e atualização do endereço do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75955 Nr: 4532-19.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilha do Carmo Vitali

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimentos n. 53 e 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) – ou 

a devida intimação pessoal por imposição legal - com a finalidade de 

i n t i m a r  a  p a r t e  A U T O R A / E X E Q U E N T E ,  p o r  s e u ( s ) 

Advogado(s)/Procurador(s), para manifestar acerca o laudo pericial de 

fls.65/67, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determinado na decisão 

de fls. 54/56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 89585 Nr: 4757-68.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noeli da Silva Klauck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, ora apelada, para 

que apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 100359 Nr: 404-14.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Vigilato Gouveia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimentos n. 53 e 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) – ou 

a devida intimação pessoal por imposição legal - com a finalidade de 

intimar a parte AUTORA, por seu(s) Advogado(s)/Procurador(s), para 

manifestar sobre a INFORMAÇÃO DO SR. PERITO JUDICIAL DE FL. 115, 

tendo em vista que a parte Requerente não compareceu à perícia médica, 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 102291 Nr: 1636-61.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reni Maya

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para impugnar a 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 106029 Nr: 3874-53.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilceia Carniatto Garcia, Hugo Henrique Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomário Taborda, Egon Hoepers, Salsicha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Romério Carlos 

Sobrinho - OAB:MT 6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para impugnar a 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108415 Nr: 5169-28.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cossul & Cossul LTDA, Charley Cossul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Katielle Barbosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo de Almeida Vilela - 

OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para impugnar a 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108910 Nr: 5416-09.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Alves de Mello Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Iusaku Suzuki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Alberto dos Santos - 

OAB:51759/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Requerente a fim de emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 320 e 321 do Código de Processo Civil), para fins de 

instruir os autos com cópia dos documentos pessoais da parte autora, 

bem como documento do imóvel e elementos que demonstrem que este 

pertence ao espólio de Antônio Ladeira Melo.

 O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da 

petição inicial, nos moldes do art. 321, parágrafo único, CPC.

 Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41478 Nr: 869-04.2009.811.0086

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Sampaio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 63, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47781 Nr: 3205-44.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE OLIVEIRA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 11.340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Prov. n. 56/2007-CGJ e nº 

07/2017-CGJ, IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a 

imprensa (DJE) ou a devida intimação pessoal (Fazenda Pública), com a 

finalidade de intimar a parte Autora/Exequente, por seu(s) advogado(s) / 

procurador(s), para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, que deverá ser 

recolhida através de sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, no link “Emissão de Guias Online” – 

campo “Diligências” – “Emissão de Guia de Diligência”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 74157 Nr: 2682-27.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Brasil Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cristina Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - OAB:MT 

3884, Pedro Roberto Romão - OAB: SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimentos n. 53 e 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) – ou 

a devida intimação pessoal por imposição legal - com a finalidade de 

i n t i m a r  a  p a r t e  A U T O R A / E X E Q U E N T E ,  p o r  s e u ( s ) 

Advogado(s)/Procurador(s), para apresentar o demonstrativo de débito 

atualizado, bem como o endereço atualizado da parte Executada, no prazo 

de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75875 Nr: 4450-85.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ideal Nutrição Animal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dandy Vinicius Spanhol - 

OAB:MT/9.114, Edesio José Segala - OAB:11357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO PIZZOLATO 

- OAB:68647, Mayana Cristina Cardoso Cheles - OAB:SP 308.662

 Nos termos da legislaçã vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte requerida, por seus advogados, para que 

comprove nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o pagamento das custas 

de preparo e distribuição da Carta Precatória expedida à Comarca de 

Cuiabá - MT para oitiva de testemunha, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77384 Nr: 932-53.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, procedo a intimação da parte Requerente, 

através de seus advogados de fl. 38, para acostar aos autos no prazo de 

15 dias o endereço da parte Requerida, conforme decisão a seguir 

transcrita: Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Requerente para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

acoste aos autos o endereço da parte Requerida, ou, comprovação que 

tentou localizar o seu endereço.

Nesse ponto, importa consignar que a Associação Comercial de Nova 

Mutum/MT, dispõe do serviço de disponibilização de dados mediante a 

apresentação do número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, 

notadamente o SPC Brasil.

Outrossim, manifeste-se a parte Autora acerca do endereço que declinou 

à fl. 28.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 78356 Nr: 1731-96.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Alves da Silva, Fabiola Beninca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Nova 
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Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Juliano Ramos - 

OAB:15320/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Procurador(a) do Estado de Mato Grosso - OAB:, Tatiana 

Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora para que apresente 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83613 Nr: 1169-53.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Cristiano Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Prov. n. 56/2007-CGJ e nº 

07/2017-CGJ, IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a 

imprensa (DJE), com a finalidade de intimar a parte Autora/Exequente, por 

seu(s) advogado(s) / procurador(s), para, no prazo de 10 (dez) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça, que deverá ser recolhida através de sítio eletrônico do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, no link “Emissão de 

Guias Online” – campo “Diligências” – “Emissão de Guia de Diligência”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87254 Nr: 3247-20.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campo Limpo Comercio e Representação de Insumos 

Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alceu Mognon, Gilberto Caneppele

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Prov. n. 56/2007-CGJ e nº 

07/2017-CGJ, IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a 

imprensa (DJE), com a finalidade de intimar a parte Autora/Exequente, por 

seu(s) advogado(s) / procurador(s), para, no prazo de 10 (dez) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça, que deverá ser recolhida através de sítio eletrônico do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, no link “Emissão de 

Guias Online” – campo “Diligências” – “Emissão de Guia de Diligência”. 

RESSALTO QUE RFERIDA DILIGÊNCIA É PARA CUMPRIMENTO DO ATO 

CITATÓRIO DO EXECUTADO ALCEU MOGNON, tendo em vista 

correspondência devolvida de fl. 64.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92099 Nr: 1250-65.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Silva Santos, Williams Fernando da Silva 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS WILLIAN PORTO 

SANTOS - OAB:15.283, Defensor Público de Nova Mutum - MT - 

OAB:, GIORJA DA SILVA COSTA SOUSA - OAB:15.295, Magna Lopes 

- OAB:MT 22.388, ROSILDA ALVES DOS SANTOS - OAB:15.322

 Código n. 92099. L. Apolo: 1011010.

Vistos em correição etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 216, redesigno a realização da audiência 

para a data de 05 de dezembro de 2016, às 13h:00min.

Oficie-se ao Juízo deprecado acerca da nova data designada para 

realização da solenidade.

Quanto ao Réu Williams Fernando da Silva Santos, proceda-se a serventia 

com a emenda na carta precatória, para fins de deprecar o seu 

interrogatório.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Às providências.

Nova Mutum/MT, 22 de novembro de 2016.

Luciana de Souza Cavar Moretti

 Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 99384 Nr: 5950-84.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIEL GOMES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paquali Parise e Gasparini 

Junior - OAB:SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 32, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 103649 Nr: 2545-06.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N V M Comércio de Refeições Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Vicente Farias - 

OAB:MT/18.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para impugnar a 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104388 Nr: 2947-87.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Ghellere

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607, Volmei Copetti - OAB:RS 58.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 21, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 
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deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108664 Nr: 5309-62.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitória Imobiliária LTDA, ANA NEIDE GOMES 

DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.B.Domingues Nicolau Cia LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 108912 Nr: 5418-76.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Availson Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalia Silva Almeida Correia, Hospital São 

Camilo, MUNICIPIO DE NOVA MUTUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:14330/MT, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:14381/MT, Rocilda Maria Morais 

Costa - OAB:23582/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Indenização por Perdas e Danos Morais 

e Materiais ajuizada por Availson Santos da Silva, em desfavor de Natália 

Silva Almeida Correa, Hospital São Camilo de Nova Mutum e Município de 

Nova Mutum. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, em 

consonância com o art. 98, do Código de Processo Civil. De mais a mais, 

tendo em vista que o art. 334, parágrafo 4º, I, CPC, exige que ambas as 

partes manifestem desinteresse na composição consensual, designo o dia 

19 de março de 2018, às 15h30min (horário oficial do Mato Grosso), para 

audiência de conciliação pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania.Cite-se e intime-se a parte Requerida, no endereço disposto na 

inicial, bem como notificando-a para comparecer à audiência de 

conciliação acompanhada de Advogado para que, querendo, responda à 

presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil, sob as advertências pertinentes, 

nos ditames do art. 344 do Código de Processo Civil. Com o decurso do 

prazo da contestação, e no intento de facilitar a adoção das providências 

preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte Autora para que no prazo 

de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes 

do Código de Processo Civil de 2015, nos seguintes termos:1.Havendo 

revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado;2.Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais;3.Em sendo apresentada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção.Intime-se a parte Autora por DJE, via Advogado constituído 

nos autos, nos termos do art. 334, § 3°, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 109586 Nr: 5745-21.2017.811.0086

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matheus Francisco de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Brugnolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de 

urgência, forte no art. 300, "caput", do Código de Processo Civil e art. 59 e 

seguintes da Lei 8.245/91 para fins de: POSTERGAR a análise do pedido 

liminar de desocupação do imóvel para após a contestação, uma vez que 

ausente, por ora, o requisito consubstanciado no perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo; DEFERIR o pedido liminar consistente em 

determinar ao Requerido que efetue os depósitos dos valores 

correspondentes aos aluguéis em juízo, nos termos contratuais 

entabulados entre as partes, conforme preleciona o art. 62, V, da Lei 

8.245/91, nos respectivos vencimentos, até ulterior deliberação ou até que 

seja proferida a sentença. Tendo em vista que necessário o desinteresse 

de ambas as partes quando a audiência de conciliação, nos termos do art. 

334 e seguintes do Código de Processo Civil, DESIGNO o dia 22 de janeiro 

de 2018, ás 16h horário oficial do Mato Grosso, para audiência de 

conciliação pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca de Nova Mutum/MT.Cite-se e intime-se a parte Requerida, 

no endereço disposto na inicial, bem como notificando-a para comparecer 

à audiência de conciliação acompanhada de Advogado para que, 

querendo, responda à presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 344 do Código de Processo 

Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 111691 Nr: 6891-97.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Fernando Fweldemann de Godoy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erica Fermina da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Diego Fernando 

Fweldemann de Godoy, em desfavor de Érica Fermina da Silva.

 Vislumbra-se que pretende a parte postulante o cumprimento de acordo 

homologado por este juízo, nos autos de processo de código n. 83593, 

uma vez que a Requerida estaria impedindo-o de exercer o direito de 

visitas ao filho.

 Pois bem.

 Tenho que o cumprimento da sentença deve ser processado nos próprios 

autos nos termos da legislação vigente, e até mesmo no intuito de 

possibilitar melhor análise do feito, já que o processo principal (código n. 

83593) encontra-se provavelmente melhor instruído, inclusive com 

certidão de nascimento do infante.

 Desta feita, DETERMINO a Secretaria Judicial que proceda com urgência o 

desarquivamento do processo de Código n. 83593, e após proceda com o 

desentranhamento do presente pedido de cumprimento de sentença e 

posterior juntada nos autos principais (código n. 83593), bem como o 

cancelamento da distribuição desta.

 Concluída a deliberação retro, voltem-me os autos principais 

imediatamente conclusos para deliberação, com urgência.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85649 Nr: 2360-36.2015.811.0086

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NdS, RdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VNdS, MDdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia de Camargo - OAB:MT 
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17.756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade proposta por Nordival de 

Souza em desfavor de Vitória Nascimento de Souza.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 164/165, as partes 

apresentaram acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada 

nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 164/165 para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Código 

de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 91793 Nr: 1082-63.2016.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO CARLOS DAL MORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que fique 

ciente da certidão de decurso de prazo de fls. 33, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 102255 Nr: 1612-33.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Popim de Caires, Maria Helena Margonato de 

Caires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clarice Minski dos Santos, José Roberto Calça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Remi Cruz Borges - 

OAB:11.148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12.083 / MT

 NOS TERMOS da legislação vigente e Prov. n. 56/2007-CGJ e nº 

07/2017-CGJ, IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a 

imprensa (DJE), com a finalidade de intimar a parte Autora/Exequente, por 

seu(s) advogado(s) / procurador(s), para, no prazo de 10 (dez) dias, 

providenciar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça, que deverá ser recolhida através de sítio eletrônico do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso – www.tjmt.jus.br, no link “Emissão de 

Guias Online” – campo “Diligências” – “Emissão de Guia de Diligência”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 110002 Nr: 5938-36.2017.811.0086

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:14330/MT, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:14381/MT, Rocilda Maria Morais 

Costa - OAB:23582/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Guarda Unilateral c.c. Tutela de Urgência 

ajuizada por Adir Munhoz Martins em desfavor de Juliana Rodrigues dos 

Santos. Com a inicial (fls. 05/14), juntou documentos às fls. 

15/54.Vieram-me os autos conclusos.É o breve relatório. Decido.Pois 

bem.Defiro o pedido da gratuidade da justiça, conforme art. 98 do Código 

de Processo Civil.Em virtude de a presente ação tramitar em segredo de 

justiça, conforme ressai do artigo 189, inciso II, do Código de Processo 

Civil, determino que o cartório tome as devidas cautelas.Postergo a análise 

do pedido de antecipação dos efeitos da tutela vertido na inicial para após 

a realização de estudo pela equipe multidisciplinar deste Juízo. Assim, 

determino seja realizado Estudo Psicossocial pelo Setor Multidisciplinar 

desta Comarca junto à residência de ambas as partes, no prazo de 15 

(quinze) dias para cumprimento da determinação, devendo, ainda, as 

“experts” guardarem observância e consideração quanto aos fatores 

sociais, ambientais e pessoais vivenciados pelos genitores e pelos 

infantes.Com o aporte do respectivo estudo, voltem-me conclusos para 

análise do pleito liminarmente formulado pelo Autor. Das Ações de 

Família.Tendo em vista que, por ora, somente a parte postulante informou 

desinteresse na conciliação, nos termos dos arts. 694 e 695 do Código de 

Processo Civil, designo audiência de mediação/conciliação para o dia 22 

de janeiro de 2018, às 15h pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT.Cite-se a parte Requerida, no 

endereço disposto no mandado, bem como notificando-a para comparecer 

à audiência de mediação acompanhada de Advogado para que, querendo, 

responda à presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos ditames do 

art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 344 do Código de Processo Civil.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 76184 Nr: 4754-84.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Escola Técnica Albert Sabin, Município de Nova 

Mutum - MT, Adriano Xavier Pivetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: fernando mendes da silva - 

OAB:7603-B

 Considerando que da publicação da decisão de fls 143, não constou o 

nome do advogado da Requerida Escola Técnica Albert Sabin, Dr. 

Fernando Mendes da Silva, reenvio à publicação a decisão a seguir 

transcrita: "Vistos. Em observância aos princípios da economia processual 

e da razoável duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam 

as partes, no prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do 

Código de Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob 

pena de preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em 

que o processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento 

e/ou designação de audiência, conforme o caso. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 109786 Nr: 5832-74.2017.811.0086

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Hemom Silvestre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio José Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:11012-MT, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 62, noque se 

refere à citação do Requerido, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, no mesmo prazo, caso 

requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá comprovar nos autos 

o pagamento das custas de preparo e distribuição; b) de novo mandado, 

deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 
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Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 95418 Nr: 3322-25.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renan Willian de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio de Jesus Gomes, Eguinaldo Iniesta de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar as partes, por seus advogados, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestrem sobre as provas que pretendem produzir, sob 

pena de preclusão, conforme decisão de fls 189.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 54522 Nr: 2003-61.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Cristina Pereira da Silva Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:14.329 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DEMANDA, determinando a 

CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, tendo em vista que a requerente MÁRCIA CRISTINA PEREIRA 

DA SILVA FREITAS demonstrou os requisitos necessários, nos termos do 

artigo 373, inciso I, do CPC, conforme os dados a seguir: Nome do 

segurado: Márcia Cristina Pereira da Silva Benefício concedido: 

aposentadoria por invalidez Data de início do benefício – DIB: 01/03/2012 

(fls. 26) - data da cessação indevida do auxílio doença (art. 43, da Lei 

8.213/1991) Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Considerando 

que a demanda foi julgada procedente para a conversão do auxílio doença 

em aposentadoria por invalidez, condeno o requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios sucumbenciais ao causídico da parte requerente, 

no patamar de 10% (dez) por cento do valor atribuído à causa na inicial, 

devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, §§ 2° e 3° do CPC. As 

prestações vencidas deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC, 

conforme artigo 41-A da Lei 8.213/1991, acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês, a partir da citação, segundo artigo 406 do Código Civil c/c 

artigo 161 do CTN. O requerido está isento de custas. Considerando-se a 

situação de miserabilidade e de saúde precária da parte autora, bem como 

a necessidade de assegurar-se a efetividade da prestação jurisdicional, 

entendo presentes neste momento os requisitos necessários para a 

confirmação da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual determino que a Autarquia demandada 

implante o benefício de aposentadoria por invalidez, conforme deferida a 

implantação do auxílio doença preliminarmente às fls. 37/38-v, em virtude 

de se tratar de verba com caráter alimentar, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de imposição de multa. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 104020 Nr: 2766-86.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Bellotti de 

Rezende - OAB:MT/10955, HEMELLY BURATTO - OAB:12243/O, Stella 

Renata Gabriel - OAB:17216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição legal.

Defiro o pedido de carga formulado pelo Advogado à fl.67, entretanto, 

condiciono a realização da carga à juntada de procuração original, tendo 

em vista que a procuração carreada à fl.68 se trata de cópia.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52177 Nr: 3193-93.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFMAdO, DSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530, Vitor Juliano Ramos - OAB:15320/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Intime-se o exequente pessoalmente, na pessoa de sua representante 

legal, para que informe nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, se o 

executado cumpriu integralmente o acordo celebrado às fls. 72/73, sob 

pena de seu silêncio ser interpretado como concordância tácita e 

acarretar a extinção da presente execução.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78994 Nr: 2217-81.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALWS, MSW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilario Schiefelbein - 

OAB:MT 12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 Vistos.

Considerando que às fls. 63/64 há pedido formulado pela própria 

representante da parte exequente, a qual não possui capacidade 

postulatória para tanto, abra-se vistas dos autos à Defensoria Pública 

para que requeira o que entender de direito, considerando que a 

exequente é sua assistida.

Após o retorno dos autos, abra-se vistas ao Ministério Público, tornando 

os autos conclusos em seguida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 37567 Nr: 549-85.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMGdS(, LdOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Sendo assim, antes de se decretar a sua prisão civil e considerando a 

apresentação de novo endereço, tenho como imprescindível nova 

intimação do executado para efetuar voluntariamente o adimplemento do 

débito remanescente.Intime-se o executado para, em 03 (três) dias, pagar 

o débito reclamado referente às prestações vencidas na data do efetivo 

pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob 

pena de ser-lhe decretada a prisão, tudo nos moldes do artigo 528, § 3°, 

do Código de Processo Civil. Advirta-se o executado no mandado que, 

caso ele não efetue o pagamento nem apresente justificativa plausível a 

ser analisada pelo juiz, sendo regularmente citado, além de ser protestado 

o pronunciamento judicial, ser-lhe-á decretada a prisão civil pelo prazo de 

01 (um) a 03 (três) meses, consignando, ainda, que o cumprimento da 

pena eventualmente imposta não o eximirá de cumprir a obrigação, na 
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forma do artigo 323 do Código Processual Civil.Esclareça-se ainda ao 

devedor que, ao pagar a prestação, ficará suspensa a ordem de prisão 

porventura decretada, ou se expedirá incontinenti o alvará de soltura, 

conforme a hipótese.Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério 

Público.Após decorrido o prazo para pagamento, certifique-se e colha-se 

o parecer ministerial.Por fim, tornem os autos conclusos.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83455 Nr: 1085-52.2015.811.0086

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Tombini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE CONTROLE DE 

FICALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

DENEGO A SEGURANÇA em definitivo e JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Consequentemente, REVOGO a medida liminar 

concedida às fls. 16/17-v.Sem custas. Sem condenação em honorários 

nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09 e da Súmula 512 do STF.Ciência 

ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97426 Nr: 4721-89.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON EMES CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:12411-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Considerando que o veículo objeto da presente ação de busca e 

apreensão não foi apreedido, conforme certidão exarada pelo oficial de 

justiça às fls. 26, INDEFIRO o pleito da parte requerente às fls. 27, 

considerando que o feito não está em fase de prolação de sentença.

Assim, intime-se a requerente para fornecer endereço atualizado do 

requerido, a fim de que possa ser viabilizada a apreensão do automóvel e 

a citação do demandado, ou requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 218, § 3°, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109728 Nr: 5818-90.2017.811.0086

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SLPC, ALP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARICIANE DALMASO - 

OAB:10.480

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79618 Nr: 2746-03.2014.811.0086

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Luiz Langaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:11012-MT, Diego Lucas Gasques - OAB:, Marcelo Leandro M. 

Rosada - OAB:, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044, 

Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 Assim, designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 18/04/18 às 13:30.Ficam as partes advertidas que 

as intimações das testemunhas deverão ser feitas de acordo com o artigo 

455, do Novo Código de Processo Civil.Conforme disposto no artigo 357, § 

4º, do Código de Processo Civil, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentação do rol de testemunhas.No que concerne à testemunha 

já arrolada no feito, qual seja, Silvio Cezar Zak Muchalak, defiro a 

expedição de carta precatória à comarca de São Mateus do Sul/PR, 

devendo o requerido arcar com as custas e taxas de distribuição da carta 

precatória, bem como indefiro o envio de quesitos a serem perguntados 

em audiência, visto que compete ao causídico do requerido comparecer à 

audiência para formular os questionamentos. Por fim, encaminhem-se 

cópias desta decisão ao feito Código 79958 em trâmite na 1ª Vara desta 

Comarca, a fim de cientificar o Magistrado daquela vara que o acordo 

homologado naquele feito prevê a extinção dos processos Códigos 79618 

e 79719 em trâmite nesta vara, sem que o requerente sequer tivesse 

participado do acordo.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79943 Nr: 3095-06.2014.811.0086

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Luiz Langaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:11012-MT, Diego Lucas Gasques - OAB:, Marcelo Leandro 

Martins Rosada - OAB:, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7262-B

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para 

DETERMINAR a exibição dos documentos correspondentes à aquisição de 

mercadorias ou contratação de serviços pelo requerente junto à 

requerida, bem como eventual documentação com autorização para que 

terceiros contraíssem dividas em nome do requerente.Torno definitiva a 

liminar de fls. 23/24.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 937,00 

(novecentos e trinta e sete reais), atenta aos parâmetros do artigo 85, §

§2º 8º, ambos do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79993 Nr: 3135-85.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPG, SCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Karasiaki - OAB:MT 

16837, Edgleyton Barbosa da Silva - OAB:15580, RAFAELA 

KARASIAKI - OAB:19766/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Luis Leites 

Perochein - OAB:28991

 Sendo assim, considerando que a exequente apresentou valor atualizado 

do débito, determino envio de ofício à Comarca de Farroupilha/RS, 

solicitando informações sobre a ação revisional de alimentos e do acordo 

supostamente celebrado entre as par tes,  nos autos 

n°.048/1.05.000.2912-1 ou 0029121-95.2005.8.21.0048, da Primeira Vara 

Cível, proposta em 02/09/2005, se houve realmente prolação de sentença 

nos autos e quem são as partes envolvidas, em caráter de 

urgência.Intime-se o executado para, em 03 (três) dias, pagar o débito 
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reclamado referente às prestações vencidas na data do efetivo 

pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob 

pena de ser-lhe decretada a prisão, tudo nos moldes do artigo 528, § 3°, 

do Código de Processo Civil. Advirta-se o executado no mandado que, 

caso ele não efetue o pagamento nem apresente justificativa plausível a 

ser analisada pelo juiz, sendo regularmente citado, além de ser protestado 

o pronunciamento judicial, ser-lhe-á decretada a prisão civil pelo prazo de 

01 (um) a 03 (três) meses, consignando, ainda, que o cumprimento da 

pena eventualmente imposta não o eximirá de cumprir a obrigação, na 

forma do artigo 323 do Código Processual Civil.Esclareça-se ainda ao 

devedor que, ao pagar a prestação, ficará suspensa a ordem de prisão 

porventura decretada, ou se expedirá incontinenti o alvará de soltura, 

conforme a hipótese.Intimem-se as partes desta decisão, na pessoa de 

seus advogados.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82346 Nr: 356-26.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Luiz Guindani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Acolho o pedido de fl. 97. Assim, expeça-se alvará de levantamento dos 

valores de fls. 95/96, já vinculados à conta única, conforme documento de 

fl. 94.

 Após o levantamento, voltem os autos conclusos para extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85129 Nr: 2020-92.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C M TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio A. Ribeiro - 

OAB:MT 5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 329, caput, incisos I e II do 

Novo Código de Processo Civil c/c artigo 5° do Decreto Lei 911/69, defiro o 

pleito constante às fls. 56/57, para acolher o pedido de conversão da 

ação de busca e apreensão em execução, nos termos 

expostos.Proceda-se a retificação da capa dos autos e as devidas 

anotações no cartório distribuidor, alterando-se a classe processual para 

processo de execução.Após, cite-se o executado para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento do débito, sendo que o autor fornecerá 

os meios para o cumprimento do mandado de citação.Concedo ao Sr. 

Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 212 do 

Código Processual Civil.Fixo os honorários advocatícios a serem pagos 

pela parte executada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa, ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 1º do Código 

de Processo Civil.Intimem-se.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94109 Nr: 2493-44.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloi Vitório Marchett

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirilo Wanderlei Ferst

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Patricia Vilela do 

Nascimento - OAB:MT/15.528, Patricia C. Barros Giacomolli - 

OAB:MT/13.739, Roberto Cesar da Silva - OAB:11994/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 O exequente alega a ilegalidade do calculo apresentado pelo executado, 

alegando que o quantum devido até a data do parcelamento do crédito é 

de R$ 208.423,24 (duzentos e oito mil, quatrocentos e vinte e três reais e 

vinte e quatro centavos).Do compulso dos autos, verifico que o valor 

originário do débito é de R$ 129.115,00 (cento e vinte e nove reais e cento 

e quinze centavos), vencido em 28/05/2015, o qual devidamente 

atualizado até a propositura da ação, qual seja, a data de 01/07/2016, 

perfazia o montante de R$ 163.926,40 (cento e sessenta e três mil, 

novecentos e vinte e seis reais e quarenta centavos).Assim, o executado 

apenas atualizou o valor que já se encontrava devidamente atualizado 

quando da propositura da ação, qual seja, R$ 163.926,40 (cento e 

sessenta e três mil, novecentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), 

com a respectiva atualização monetária e juros de mora, a partir da citada 

data, acrescido de honorários de sucumbência e valor das custas 

processuais, de modo entendo como correto o cálculo apresentado pelo 

executado à fl. 26.No mais, tendo em vista que o executado efetuou 

apenas o pagamento de 02 (duas) parcelas, intime-se o executado para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que lhe for de direito.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100485 Nr: 489-97.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rigoni e Bortoli LTDA - ME, Rodrigo Rigoni, 

Tulaine Aparecida Bortoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação monitória promovida pelo requerente, em face de RIGONI 

E BORTOLINI LTDA – ME, RODRIGO RIGONI e TULAINE APARECIDA 

BORTOLINI, todos já qualificados nos autos.

Deferida de plano a expedição do mandado de pagamento às fls. 45, os 

devedores não quitaram os débitos, bem como não ofereceram embargos, 

conforme certidão de fls. 51.

Às fls. 53, o autor postulou pelo julgamento antecipado da lide e pela 

decretação da revelia dos requeridos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, não havendo embargos monitórios nem pagamento da dívida, 

CONVERTO a decisão inicial mandamental em título executivo judicial. 

Igualmente, CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, nos 

termos do artigo 701, § 2°, do Código de Processo Civil/2015, devendo 

proceder-se às retificações necessárias.

Intimem-se o executado para pagar a importância devida, no prazo de 15 

(quinze) dias, segundo artigo 523, do Código de Processo Civil.

Ficam advertidos os executados que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), conforme o § 1°, 

do mesmo artigo e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) do valor exequendo.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Por fim e mais importante, PROCEDA-SE ÀS RETIFICAÇÕES NO SISTEMA 

APOLO, CONVERTENDO-SE A PRESENTE AÇÃO MONITÓRIA EM 

EXECUÇÃO.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110408 Nr: 6152-27.2017.811.0086

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSL, GXL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Souza Oliveira - OAB:MT 

8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Procedo à restauração dos autos de ofício, nos termos do artigo 713 do 
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Novo Código de Processo Civil.

 Citem-se as partes, no endereço constante do Sistema Apolo, para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo de 05 (cinco) dias, 

cabendo-lhe exibir as cópias, as contrafés e as reproduções dos atos e 

dos documentos que estiverem em seu poder, nos termos do artigo 714, 

caput, do Novo Código de Processo Civil.

Em seguida, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 34034 Nr: 357-89.2007.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisangela Fátima Faletti Claas, Rogerio Antonio de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Ante a interposição de impugnação ao cumprimento de sentença pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS às fls. 164/167 e 

cálculos de fls. 167-v/171, intime-se a parte exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para que proceda à 

retificação na capa dos autos referentes ao procedimento de cumprimento 

de sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73569 Nr: 2088-13.2013.811.0086

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Apolus Engenharia Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Augusto Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILDER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno o requerente ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do 

valor da condenação, atento aos parâmetros do artigo 85,§ 2º, do Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77247 Nr: 815-62.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. F. DE LIMA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que se trata de ação de busca e apreensão, chamo o feito 

à ordem e revogo a decisão de fl. 71, visto que impossível o cumprimento 

da citação por meio de aviso de recebimento, antes da efetivação da 

busca e apreensão do bem.

 Assim, intime-se o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher 

o preparo da missiva a ser encaminhada à Comarca de Cacoal – RO para 

cumprimento ou para comprovar a distribuição da missiva retirada junto 

àquela Comarca.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78278 Nr: 1669-56.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação Mutuense de Moto Táxi, Henrique do Carmo 

de Souza Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucirah de Jesus Gusmão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Neves de Sousa 

- OAB:14.329 MT

 Ante todo o exposto, em virtude da manifesta ausência de interesse de 

agir e da legitimidade processual (condições da ação)JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, consoante artigo 485, inciso VI, 

do Código Processual Civil.Ante o quadro de extinção processual sem 

julgamento do mérito, condeno à parte autora ao pagamento das custas 

processuais.No entanto, tendo em vista que sucumbiu integralmente de 

sua pretensão, vez que o processo foi extinto sem resolução do mérito, 

condeno ainda a requerente ao pagamento dos honorários advocatícios 

sucumbenciais, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo para 

interposição de recurso, sem que este seja manejado, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78953 Nr: 3357-53.2014.811.0086

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Roca Nascimento - 

OAB:SC 21.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Considerando que mesmo devidamente intimado para apresentar 

alegações finais na pessoa de seu advogado o autor nada manifestou, 

conforme certificado às fls. 139, remetam-se os autos à Defensoria 

Pública para que apresente seus memoriais no prazo de 10 (dez) dias.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79992 Nr: 3134-03.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPG, SCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Karasiaki - OAB:MT 

16837, Edgleyton Barbosa da Silva - OAB:15580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Luis Leites 

Perochein - OAB:28991

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a justificativa 

apresentada pelo executado às fls. 66/67, no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos do artigo 218, § 3°, do CPC, sob pena de seu silêncio ser 

interpretado como concordância tácita.

Caso não seja apresentada qualquer manifestação, certifique-se o 

decurso de prazo e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80230 Nr: 3379-14.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luana Bruna dos Santos Silva, Neuza Bruno dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT, Hospital 
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Municipal de Nova Mutum, Natália Silva Correa Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do Nascimento - 

OAB:MT 13746-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:, Roger Klerisson Rozão - OAB:MT 14.571-B

 Ante o exposto, analisadas as questões pendentes da demanda, DOU O 

FEITO POR SANEADO. Fixo como pontos controvertidos a 

responsabilidade do Município requerido e os efeitos decorrentes desta. 

Defiro a produção de prova testemunhal e documental. Designo audiência 

de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para o dia 11/04/2018 

às 13:30.Ficam as partes advertidas que as intimações das testemunhas 

deverão ser feitas de acordo com o artigo 455, do Novo Código de 

Processo Civil.Conforme disposto no artigo 357, § 4º, do Código de 

Processo Civil, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentação 

do rol de testemunhas.Por fim, tendo em vista que a autora apresentou rol 

de testemunhas na exordial, oportunizo a parte autora, o prazo de 05 

(cinco) dias para a indicação da qualificação das testemunhas indicadas 

nos itens 3 e 5 do citado rol, sob pena de indeferimento da oitiva destas. 

Do mesmo modo, alguns dos documentos carreados a inicial encontram-se 

ilegíveis, ocasião em que oportunizo o prazo de 05 (cinco) dias para que a 

parte autora junte estes legíveis, sob pena de serem desconsiderados na 

análise de mérito do feito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89345 Nr: 4614-79.2015.811.0086

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGL(, MOdOG, HHG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edegar Stecker - OAB:DF 9.012, 

Mary Christiane Bertaia Dal Maso - OAB:MT 13.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Rodrigues de Souza 

Muller - OAB:MT 21.365, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133, Sem 

adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição das Cartas Precatórias expedidas nos autos 

e/ou sua devida distribuição nos juízos deprecados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91311 Nr: 745-74.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535-B/MT, Daiana Costa Beber - OAB:13781/MT, Roger 

Klerisson Rozão - OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:11012-MT, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 De inicio, revogo a decisão em que esta magistrada se deu por suspeita, 

visto que conforme portaria carreada à fl. 296, a requerida Milene 

Arissava foi lotada na 1ª Vara desta Comarca, não persistindo mais os 

motivos que deram origem a citada suspeição.O processo não enseja 

julgamento, para ser declarado extinto ou conhecido diretamente o pedido 

da parte autora, tendo em vista o seu estado.As partes são legítimas, bem 

como seus interesses. O processo, até o momento, não apresenta vício 

ou qualquer irregularidade que enseje providências desse Juízo.Não 

havendo preliminares a serem analisadas (artigo 337, do NCPC), DOU O 

FEITO POR SANEADO.Fixo como pontos controvertidos a comprovação do 

binômio necessidade/possibilidade em relação aos alimentos, bem como a 

comprovação do melhor interesse da criança em relação à guarda. 

Designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para 

o dia 10/04/2018 às 16:00.Ficam as partes advertidas que as intimações 

das testemunhas deverão ser feitas de acordo com o artigo 455, do Novo 

Código de Processo Civil.Conforme disposto no artigo 357, § 4º, do Código 

de Processo Civil, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para 

apresentação do rol de testemunhas.Indefiro a expedição de oficio à 

Receita Federal, ao Departamento de Tributação e ao Banco Central do 

Brasil, por tratar-se de medida demasiadamente invasiva, visto que há nos 

autos outros elementos a fim de comprovar por outros meios o binômio 

necessidade da alimentada possibilidade do alimentante.Indefiro também o 

requerimento de expedição de oficio à Escola Cenecista Hilda Strenger 

Ribeiro e a Wizard Escola de Idiomas, assim como ao Cartório de Registro 

de Imóveis, visto que se trata de providencia que a própria parte pode se 

utilizar.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91624 Nr: 961-35.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edésio Wessling

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o bem indicado na exordial não foi localizado nesta 

Comarca, conforme certidão de fls. 24, e a requerente informou que não 

há mais diligências a serem empreendidas nesta Comarca, remetam-se 

cópias destes autos à Terceira Vara da Comarca de Sinop/MT, a fim de 

que sejam encartadas no processo n°. 18617-58.2015.811.0015, código 

250623.

Em seguida, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e notações 

necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98352 Nr: 5345-41.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAROLAINE GOMES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:SP 206.339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 329, caput, incisos I e II do 

Novo Código de Processo Civil c/c artigo 5° do Decreto Lei 911/69, defiro o 

pleito constante às fls. 44/45 para acolher o pedido de conversão da ação 

de busca e apreensão em execução, nos termos expostos.Proceda-se a 

retificação da capa dos autos e as devidas anotações no cartório 

distribuidor.Após, cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito.Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os 

benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 212 do Código Processual 

Civil.Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada 

no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 1º do Código de 

Processo Civil.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104625 Nr: 3068-18.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do 

Nascimento - OAB:MT 13746-O

 Vistos.

Ante a decisão proferida às fls. 40, durante a audiência de conciliação, 

instrução e julgamento do dia 01/08/207, remetam-se os autos ao 

Ministério Público para manifestação.
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Após o prazo legal, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109604 Nr: 5758-20.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oziel Barbosa do Nascimento, Oziel B do Nascimento 

Transporte - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ney Luiz Luedke, Ilva Maria Martins Luedke, 

Claudinei Roberto Gomes, Clarindo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieva - 

OAB:11284-A, Marcelo Da Pieve - OAB:MT 11284-A, Marlucy Pereira 

da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte autora requereu os benefícios 

da justiça gratuita, contudo, nada comprovou. Dessa forma, intimem-se os 

patronos do requerente para, nos termos dos artigos 320 e 321 do Código 

de Processo Civil, emendar a inicial, recolhendo o valor das custas ou 

comprovar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, do mesmo Código.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110072 Nr: 5973-93.2017.811.0086

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO QUARESMA CASTRO , SGUAREZI 

& CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto, em virtude da manifesta ausência de interesse de 

agir e da legitimidade processual (condições da ação), INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, consoante artigo 485, incisos I e VI, do Código Processual 

Civil.Ante o quadro de extinção processual sem julgamento do mérito, 

condeno à parte autora ao pagamento das custas processuais, sendo que 

INDEFIRO o benefício da Assistência Judiciária Gratuita formulado pelo 

requerente, visto que não logrou demonstrar os requisitos necessários 

para a respectiva concessão, considerando as informações contidas em 

sua declaração de imposto de renda encartada aos autos.Todavia, defiro 

o requerimento de parcelamento das custas, em seis parcelas mensais, 

nos termos do artigo 98, § 6°, do Código de Processo Civil.Decorrido o 

prazo para interposição de recurso, sem que este seja manejado, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110552 Nr: 6244-05.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA, 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEON DENNYS BECKER, Luiz Natal Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte autora não juntou as guias 

emitidas no site do tribunal de justiça referente as custas e taxas judiciais, 

somente juntou o comprovante de pagamento destas guias à fl. 78v.

 Dessa forma, intime-se o patrono da requerente para, nos termos dos 

artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, trazendo 

aos autos as guias emitidas no site do tribunal de justiça referente as 

custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

mesmo Código.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

No mais, remetam-se os autos ao cartório distribuidor para que reimprima 

os documentos de fls. 76 e 78v, visto que estão impressos junto a 

contrafé de fls. 76v/78, a qual deverá ser desentranhada pela secretaria.

 Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111119 Nr: 6600-97.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Schell, Jacinto Ferreira, Arthur Wenndel de 

Sousa Oliveira, Cristiano Saldanha do Nascimento, Jeferson José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Castagna Massafra, Wandir Soares 

Massafra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Tramontina - 

OAB:4728/OAB-MT, Leticia Maria Báo Mastella - OAB:18.137, 

MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:727, ROBERTO CARLOS DAMBROS 

- OAB:13154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de feito distribuído equivocadamente, considerando que deveria 

apenas ser encaminhado à Segunda Vara para juntada nos autos da ação 

de reintegração de posse n°. 598-14.2017.811.0086, código 100680.

 Sendo assim, desentranhem-se as folhas contidas neste feito e 

proceda-se ao seu traslado para os autos da ação de reintegração 

supracitada.

Determino, por conseguinte, a baixa da distribuição destes autos, nos 

termos do disposto nos artigos 705, 706 e 707 da CNGC do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Arquivem-se estes autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 39414 Nr: 2405-84.2008.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geovani Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Agência de Diamantino-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Expeça-se o alvará de liberação dos valores referentes à importância de 

R$ 172,64 (cento e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) ao 

causídico Dr. Eduardo Rafael Buss e à quantia de R$ 1.726,49 (um mil, 

setecentos e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos) à parte 

Geovani Ferreira da Silva.

 Proceda-se à transferência das importâncias para as contas bancárias 

indicadas às fls. 99.

Após a liberação, retornem os autos conclusos para extinção.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 40934 Nr: 356-36.2009.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Alves de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michel Laurini Rutsatz - 

OAB:14.983/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, 

tendo em vista que a requerente ALEX ALVES SANTANA somente 

conseguiu demonstrar os requisitos para o restabelecimento do auxílio 

doença, e não da aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 373, 

inciso I, do CPC, conforme os dados a seguir:Nome do segurado: Alex 

Alves SantanaBenefício concedido: auxílio doença;Data de início do 

benefício – DIB: 07/07/2008 (fls. 34) – data da suspensão indevida do 

benefício.Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 44282 Nr: 3667-35.2009.811.0086

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A/MT, Márcia Maria da Silva - OAB:MT 8922-A, Ricardo 

Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com 

a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

que fique ciente da certidão de fls. 79, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 44737 Nr: 153-40.2010.811.0086

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romivon Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - OAB:MT 

8922-A, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher a diligencia do Sr. Oficial de Justiça, visto que o endereço 

anteriormente indicado não é atendido pela entrega domiciliar de 

correspondência, de modo que a tentativa de citação deve ser feita por 

mandado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52730 Nr: 268-90.2012.811.0086

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBTE - Empresa Brasileira de Transmissão de Energia 

S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cibele Miriam Malvone Toldo - 

OAB:234.610/SP, Paulo Guilherme de Mendonça Lopes - 

OAB:98.709/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo embargante, em face 

da decisão de fls. 222/229, alegando que o decisum estaria eivado de 

omissão.

 Assim, recebo os presentes embargos, em eu efeito interruptivo, 

consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, eis que 

tempestivamente apresentados, conforme certificado às fls. 244.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70062 Nr: 2598-60.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Rogerio Bulka

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito de Mato 

Grosso (DETRAN) - Nova Mutum, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Osviani - OAB:13920, 

Procurador(a) do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo embargante, em face 

da decisão de fls. 60/65, alegando que o decisum estaria eivado de 

omissão.

 Assim, recebo os presentes embargos, em eu efeito interruptivo, 

consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, eis que 

tempestivamente apresentados, conforme certificado às fls. 73.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70264 Nr: 2807-29.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DEMANDA, determinando a 

CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, tendo em vista que o requerente JOÃO MARIA DE OLIVEIRA 

demonstrou os requisitos necessários, nos termos do artigo 373, inciso I, 

do CPC, conforme os dados a seguir:Nome do segurado: João Maria de 

OliveiraBenefício concedido: aposentadoria por invalidezData de início do 

benefício – DIB: 23/08/2012, data do indeferimento administrativo do 

benefício (fls. 35) – Súmula 576, STJ.Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75150 Nr: 3705-08.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucio Arnhold

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-B, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Considerando que houve designação de data para realização da perícia 

às fls. 77 e a parte autora foi intimada às fls. 81/82 e até o momento o 

laudo não aportou nos autos, intime-se a médica nomeada a fim de que 

informe se o demandante compareceu ao exame e se houve a lavratura 

do laudo, apresentando-o nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ato contínuo, havendo informação nos autos de que o requerente teve o 

seu benefício de auxílio doença suspenso pelo INSS indevidamente, visto 

que lhe foi concedido em sede de antecipação de tutela, é imperiosa a 

determinação para que seja restabelecido.

Sendo assim, tendo em vista a existência de decisão judicial determinando 

a implantação do auxílio doença em favor do autor às fls. 30/31, concedida 

em virtude do preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, 

DETERMINO que a autarquia previdenciária proceda ao restabelecimento 

do auxílio doença em favor da parte demandante, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de fixação de multa, conforme declinado às fls. 30/31.

Intime-se o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL para cumprir a 

presente determinação.

Após o decurso de prazo, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75163 Nr: 3717-22.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERCOOP - Integração das Coop. do Médio Norte do 

Estado de MT Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MG SOBRINHO TUBOTEC EIRELI ME, Banco 

Santander (Brasil) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT

 Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, trazer aos autos o endereço da parte requerida ou comprovação que 

tentou localizar o endereço.Ressalto que parte pode se utilizar da consulta 

a bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75366 Nr: 3920-81.2013.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BdLLBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:OAB/MT 4482

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES OS EMBARGOS DE TERCEIRO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim 

de determinar a baixa na averbação da execução e a desconstituição da 

penhora e arresto do imóvel rural denominado Fazenda Santa Marta, 

registrado sob a matricula nº 776 do Cartório de Registro de Imóveis de 

Nova Mutum/MT.Torno definitiva a liminar concedida à fl. 240.Condeno o 

embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, atento aos 

parâmetros do artigo 85,§ 2º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, traslade-se cópia destes autos aos autos em execução em 

apenso, arquivando-se estes autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se, Registre-se, Intimem-se, Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76281 Nr: 4848-32.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agostinho Antonio Kuhn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauri Antônio Zambirão, Art Tela - Fábrica de 

Telas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-B, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Mantenho a suspensão do feito até o trânsito em julgado da sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77407 Nr: 952-44.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transrivel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, considerando que o requerente já constituiu novo advogado, 

revogo o despacho de fls. 108.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar que tentou 

localizar o endereço, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77529 Nr: 1059-88.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gicela Teresinha Nicoletti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Buritis Veículos, Renault do Brasil S/A, Morel 

Distribuidora de Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Déborah Camacho - 

OAB:MT/11335, Oliani Raspini - OAB:14330/MT, Rodrigo Nuss - 

OAB:MT/16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Adriano Bocalan - 

OAB:MT 9566, Patrick Alves Costa - OAB:7993-B/MT, Reinaldo 

Americo Ortigara - OAB:MT 9552

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/07, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte autora para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77897 Nr: 1373-34.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETdSR, ALR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFdS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Lais Pacheco Gabriel - 

OAB:17.802, Luan de Moraes Wieczorek - OAB:MT 21.694, Nilton 

Nunes Gabriel - OAB:4.342

 Vistos.

INDEFIRO o pedido ministerial de fls. 44, tendo em vista que a ação de 

alimentos sob o n°. 1782-78.2012.811.0086, código 54296 foi remetida ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação de recurso 

de apelação.

Todavia, consigno que na referida ação, a executada era revel e a ação 

de alimentos foi julgada procedente, condenando a executada ao 

pagamento da quantia equivalente à 30% do salário mínimo a exequente.

Desta forma, abra-se vistas à Defensoria Pública para que preste 

informações sobre a justificativa da executada às fls. 38/39, informando 

que deverá ser esclarecido quem exerce a guarda fática da criança 

EMILLY TAINÁ DA SILVA RODRIGUES, sob pena de imposição de multa 

por litigância de má-fé.

Após, abra-se vistas novamente ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79719 Nr: 2823-12.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Luiz Langaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:11012-MT, Diego Lucas Gasques - OAB:, Marcelo Leandro 

Martins Rosada - OAB:, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044, 

Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 Assim, designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 18/04/18 às 14:30.Ficam as partes advertidas que 

as intimações das testemunhas deverão ser feitas de acordo com o artigo 

455, do Novo Código de Processo Civil.Conforme disposto no artigo 357, § 

4º, do Código de Processo Civil, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentação do rol de testemunhas.No que concerne à testemunha 

já arrolada no feito, qual seja, Silvio Cezar Zak Muchalak, defiro a 

expedição de carta precatória à comarca de São Mateus do Sul/PR, 

devendo o requerido arcar com as custas e taxas de distribuição da carta 

precatória, bem como indefiro o envio de quesitos a serem perguntados 

em audiência, visto que compete ao causídico do requerido comparecer à 

audiência para formular os questionamentos. Por fim, encaminhem-se 

cópias desta decisão ao feito Código 79958 em trâmite na 1ª Vara desta 

Comarca, a fim de cientificar o Magistrado daquela vara que o acordo 

homologado naquele feito prevê a extinção dos processos Códigos 79618 

e 79719 em trâmite nesta vara, sem que o requerente sequer tivesse 

participado do acordo.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82758 Nr: 628-20.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca de Souza Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional da Previdência Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josiane de Oliveira - OAB:MT 

23.925, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594, Maite Martina Santana e 

Santos Benevides - OAB:MT 21.954, Roselaine Wahlbrink Jauer - 

OAB:MT 14786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da análise dos autos, verifico que a petição de fl. 67 não está assinada, o 

que inviabiliza a análise do feito.

Sendo assim, intime-se o causídico do requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, assine a petição de fl. 67.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89177 Nr: 4496-06.2015.811.0086

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaci Pereira dos Santos, Altair Antonio Colvero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOB HUDSON DA SILVA LIMA - 

OAB:20.476, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 11.955-B, 

Paula Küster Andriata - OAB:MT 15.998A, Procurador(a) do 

Municipio de Nova Mutum - OAB:, Sônia de Fátima da Silva - 

OAB:18.130, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademilçon de Almeida 

Gilarde - OAB:MT 7.440, Cyntia da S. Lima Gilarde - OAB:20.996, 

Karen Rubin - OAB:10.803

 Vistos.

Considerando que oportunizado por diversas vezes por esta magistrada à 

empresa Construpar LTDA ME, ocasião em que a procuração é juntada 

cópia ou não se refere a este feito, designo audiência para colheita do 

consentimento do sócio proprietário da empresa para o dia 21/03/2018 às 

14:30.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90399 Nr: 198-34.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERVELI DOS REIS FIGUEREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Intime-se o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado 

de citação e busca e apreensão de fls. 47 e lavratura da certidão de fls. 

48, a fim de que proceda ao seu esclarecimento, haja vista que não 

informou se citou o requerido no momento do cumprimento do mandado, 

bem como se efetuou o depósito do bem apreendido na pessoa indicada 

pela requerente em sua petição inicial.

Se o Meirinho não procedeu com todas as diligências contidas no 

mandado, proceda-se ao seu desentranhamento e devolução àquele para 

cumprir integralmente a finalidade do mandado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90941 Nr: 523-09.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGMM, APMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luan de Moraes Wieczorek - 

OAB:MT 21.694

 Intime-se o executado para, em 03 (três) dias, pagar o débito reclamado 

referente às prestações vencidas na data do efetivo pagamento, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe 

decretada a prisão, tudo nos moldes do artigo 528, § 3°, do Código de 

Processo Civil. Advirta-se o executado no mandado que, caso ele não 

efetue o pagamento nem apresente justificativa plausível a ser analisada 

pelo juiz, sendo regularmente citado, além de ser protestado o 

pronunciamento judicial, ser-lhe-á decretada a prisão civil pelo prazo de 01 

(um) a 03 (três) meses, consignando, ainda, que o cumprimento da pena 

eventualmente imposta não o eximirá de cumprir a obrigação, na forma do 

artigo 323 do Código Processual Civil.Esclareça-se ainda ao devedor que, 

ao pagar a prestação, ficará suspensa a ordem de prisão porventura 
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decretada, ou se expedirá incontinenti o alvará de soltura, conforme a 

hipótese.Por fim, considerando que não houve o pagamento integral do 

débito pelo executado no prazo fixado na decisão de fls. 14, fixo a multa 

de 10% do valor remanescente da execução, bem como estabeleço 

honorários advocatícios em 10%, também sobre o débito remanescente, 

nos termos do artigo 523, §§ 1° e 2°, do Código de Processo Civil.Intime-se 

a parte exequente para atualizar o valor do débito, incluindo a multa e os 

honorários advocatícios estabelecidos nesta decisão.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99983 Nr: 214-51.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO JOSINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luiz Pereira - 

OAB:MT/18473-A, Moisés Batista de Souza - OAB:MT 21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101306 Nr: 989-66.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Luiz Copetti, Sebaldo Keller, Luiz 

Capocci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:5238, 

Osmar Schneider - OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 107145 Nr: 4530-10.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kayser e Seraguci Ltda, Anderson Luiz Kayser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Hasse

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela exequente 

KAYSER E SERAGUCI LTDA, em face do executado JULIANO HASSE, 

todos já qualificados nos autos.

Segundo o conteúdo da petição inicial, a exequente é credora do 

executado da importância de R$ 810.289,31 (oitocentos e dez mil, 

duzentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos), em virtude do 

inadimplemento parcial do instrumento particular de confissão de dívida de 

fls. 14/16, o qual foi protestado em 02/03/2017, conforme instrumento de 

protesto encartado às fls. 20.

Recebida a inicial às fls. 24 e o executado foi devidamente citado para 

pagar o débito no prazo de 03 (três) dias, todavia, não adimpliu a dívida, 

conforme certidões de fls. 32/33.

Em seguida, a exequente postulou para que fosse expedida carta 

precatória à Comarca de Tapurah/MT, com o mandado de avaliação, 

penhora e remoção, visto que o executado exerceria sua atividade 

agrícola em um imóvel da mencionada urbe.

Desta feita, havendo o cumprimento do mandado de citação e o 

inadimplemento do débito, assim como não foi realizada qualquer 

constrição de bens até o momento, DEFIRO a expedição do mandado de 

avaliação, penhora e remoção de bens, a ser encaminhado para 

cumprimento na Comarca de Tapurah/MT, no endereço indicado às fls. 35.

Deverão ser penhorados tantos bens quantos bastem à satisfação do 

crédito do exequente, nos termos do artigo 831, do Código de Processo 

Civil.

Saliento que durante a execução da penhora, o Sr. Oficial de Justiça 

deverá obedecer ao disposto nos artigos 838 a 843 do CPC, intimando-se 

o executado da constrição realizada.

Caso a diligência seja infrutífera e não tendo sido localizados bens do 

executado na referida localidade, intime-se a exequente para indicar 

novos bens a penhora ou requerer o que entender de direito.

Assim que decorrido o prazo para oposição de embargos à execução, 

certifique-se nos autos.

Por fim, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108626 Nr: 5287-04.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Marcio de Campos Curado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - 

OAB:21282/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/07, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS para intimar a parte autora para, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108678 Nr: 5318-24.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - SICREDI Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Matias Bertolin Dall Oglio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de 

MARCIO MATIAS BERTOLIN DALL OGLIO, ambos qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 09/50.

Pois bem.

RECEBO a inicial porque de acordo com os requisitos do artigo 798 do 

Código de Processo Civil.

Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da quantia de R$ 462.469,79 (quatrocentos e sessenta e dois mil, 

quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos).

Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do 

artigo 212 do Código Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pelo executado no 

montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se 

quanto ao benefício do art. 827, § 1º do Código de Processo Civil.

Por fim, proceda-se ao desentranhamento dos documentos de fls. 07/08, 

visto que se trata da contrafé.

 Cite-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108750 Nr: 5353-81.2017.811.0086

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Daycoval S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Khafif Dayan - OAB:SP 

131.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de Notificação Judicial formulado por BANCO 

DAYCOVAL S/A em face de TAUA BIODIESEL LTDA, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 A notificação tem o fito de apenas prevenir responsabilidade e 

resguardar direitos, motivo pelo qual entendo que, em razão dos 

argumentos expostos na exordial, preenche os requisitos para a 

concessão pleiteada, de maneira que DEFIRO o pedido inicial, eis que bem 

instruída.

 Assim, NOTIFIQUE-SE conforme requerido, entregando-se a notificada 

cópia da petição inicial.

 Feita a devida notificação, DETERMINO que, após decorridas quarenta e 

oito (48) horas, sejam os autos entregues à parte independentemente de 

traslado, na forma do artigo 729, do Código de Processo Civil.

As baixas de praxe deverão ser efetivadas.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108862 Nr: 5395-33.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirilo Wanderlei Ferst, Nara Cristina Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por BANCO BRADESCO S.A. em face de CIRILO WANDERLEI FERST e 

NARA CRISTINA MACIEL, todos qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/40.

Pois bem.

RECEBO a inicial porque de acordo com os requisitos do artigo 798 do 

Código de Processo Civil.

Citem-se os executados para, no prazo de 03 (três) dias, efetuarem o 

pagamento da quantia de R$ 410.494,67 (quatrocentos e dez mil, 

novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos).

 Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º do 

artigo 212 do Código Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pelos executados no 

montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se 

quanto ao benefício do art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil.

Citem-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109095 Nr: 5522-68.2017.811.0086

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agro pecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lúcio João de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de NOTIFICAÇÃO JUDICIAL formulado por MUTUM 

AGRO PECUÁRIA S.A. em face de LÚCIO JOÃO DE ALMEIDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 A notificação tem o fito de apenas prevenir responsabilidade e 

resguardar direitos, motivo pelo qual entendo que, em razão dos 

argumentos expostos na exordial, preenche os requisitos para a 

concessão pleiteada, de maneira que DEFIRO o pedido inicial, eis que bem 

instruída.

 Assim, NOTIFIQUE-SE conforme requerido, entregando-se ao notificado 

cópia da petição inicial.

 Feita a devida notificação, DETERMINO que, após decorridas quarenta e 

oito (48) horas, sejam os autos entregues à parte independentemente de 

traslado, na forma do artigo 729, do Código de Processo Civil.

As baixas de praxe deverão ser efetivadas.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109248 Nr: 5588-48.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerlanio Almeida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro de Ensino Unificado Albert Sabin LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, INDEFIRO o pedido para concessão da tutela de urgência inaudita 

altera parte, tendo em vista que não estão evidentes nos autos os 

requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil.Diante 

disso, recebo a inicial eis que a primeira vista se mostram presentes os 

requisitos legais dos artigos 319 e 320 do CPC.Cite-se a requerida, para, 

querendo, contestar a presente ação, nos termos do artigo 335 do CPC, 

observando-se o prazo de 15 (quinze) dias, acompanhada de documentos 

e rol de testemunhas, com pedido de perícia, se for o caso, consignando 

no mandando as advertências do artigo 344 do CPC. Ante o preconizado 

pelo artigo 334 do CPC, deixo de designar audiência de conciliação no 

caso em apreço, ante o requerimento expresso da parte autora para a sua 

não realização e a escassez de conciliadores/mediadores no Centro 

Judiciário de Resolução de Conflitos desta Comarca, salientando que a 

conciliação pode ser tentada a qualquer tempo.Após, caso na 

contestação seja alegado pela ré qualquer das matérias enumeradas no 

artigo 337 do CPC intime-se a autora para, apresentar impugnação a 

contestação, no prazo de 15 dias, sendo lhe permitida a produção de 

prova, de acordo com o artigo 351 do CPC.Em seguida, retornem os autos 

conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109724 Nr: 5816-23.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zaqueu Lucena da Conceição, Francisca Borges 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doralina de Oliveira Bessa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gizeli Paulina Holz - 

OAB:22586/O, Oduvaldo Lopes Ferreira - OAB:MT 14.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que os autores requereram os benefícios da 

justiça gratuita, contudo, nada comprovaram. Dessa forma, intimem-se os 

patronos dos requerentes para, nos termos dos artigos 320 e 321 do 

Código de Processo Civil, emendar a inicial, recolhendo o valor das custas 

ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo 

único, do mesmo Código.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

No mais, proceda-se ao desentranhamento do documento de fl. 34, visto 

que faz parte da contrafé, bem como do documento de fls. 35/49, uma vez 

que se trata de Carta de Ordem distribuída para a 1ª Vara desta Comarca.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109844 Nr: 5858-72.2017.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBP, OSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Recebo a petição inicial, eis que a primeira vista se mostram presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Versando a presente ação sobre divórcio em que há interesse de menor, 

abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

 Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109977 Nr: 5923-67.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ines Nied

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Recebo a inicial eis que a primeira vista se mostram presentes os 

requisitos legais dos artigos 319 e 320 do CPC.

Cite-se o requerido, no endereço declinado na inicial, para, querendo, 

contestar a presente ação, nos termos do artigo 335 do CPC, 

observando-se o prazo de 30 (trinta) dias em observância ao artigo 183 

do Código de Processo Civil, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas, com pedido de perícia, se for o caso, consignando no 

mandando as advertências do artigo 344 do CPC.

 Tendo em vista que a autora não se manifestou acerca de interesse na 

audiência de conciliação preliminar, bem como ante a escassez de 

mediadores no Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC, deixo 

de designar audiência preliminar de conciliação, iniciando-se a contagem 

do prazo para apresentação de contestação nos moldes das hipóteses 

previstas no artigo 231 do Código de Processo Civil.

Após, caso na contestação seja alegado pelo réu qualquer das matérias 

enumeradas no artigo 337 do CPC, intime-se a autora para apresentar 

impugnação a contestação, no prazo de 15 dias, sendo lhe permitida a 

produção de prova, de acordo com o artigo 351 do CPC.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

Defiro a gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código 

de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 111242 Nr: 6698-82.2017.811.0086

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kerli Maria Ronsani, Juraci Ronsani, Gilberto Padilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Ribeiro da Silva e Cia Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:OAB/MT 8.535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto, RECEBO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, eis que 

tempestivos e DOU PARCIAL PROVIMENTO a estes para corrigir o erro 

material constante na decisão de fls. 25/25, bem como rejeitar a caução 

oferecida. Assim, intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o depósito referente a 03 (três) meses de aluguel ou oferecer 

outro bem em caução para cumprimento da medida concedida às fls. 

25/26. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82814 Nr: 664-62.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Sérgio Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNF Administradora de Consórcios Nacional 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Alex Salviato - 

OAB:OAB/SP 236655

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste acerca do petitório de fl. 107.

 Após, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88510 Nr: 4122-87.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Rogitski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronieverson Cavani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por CEKSI ROGITISKI em face de 

RONIEVERSON CAVANI, todos já qualificados nos autos.

 Às fls. 52, a parte autora informou o cumprimento da obrigação, ocasião 

em que pugnou pela extinção do feito.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve o cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

 Custas processuais pelo requerido.

Após, arquivem-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95077 Nr: 3094-50.2016.811.0086

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNCB, RMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilario Schiefelbein - OAB:MT 

12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Mantelli Junior - 

OAB:MT 17.540

 Sendo assim, antes de se decretar a sua prisão civil, tenho como 

imprescindível nova intimação do executado para efetuar voluntariamente 

o adimplemento do débito.Intime-se o executado para, em 03 (três) dias, 

pagar o débito reclamado referente às prestações vencidas na data do 

efetivo pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão, tudo nos moldes do artigo 

528, § 3°, do Código de Processo Civil. Advirta-se o executado no 

mandado que, caso ele não efetue o pagamento nem apresente 

justificativa plausível a ser analisada pelo juiz, sendo regularmente citado, 

além de ser protestado o pronunciamento judicial, ser-lhe-á decretada a 

prisão civil pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses, consignando, ainda, 

que o cumprimento da pena eventualmente imposta não o eximirá de 

cumprir a obrigação, na forma do artigo 323 do Código Processual 

Civil.Esclareça-se ainda ao devedor que, ao pagar a prestação, ficará 

suspensa a ordem de prisão porventura decretada, ou se expedirá 

incontinenti o alvará de soltura, conforme a hipótese.Destarte, INDEFIRO o 

requerimento para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, 

formulado pelo executado, considerando que não demonstrou a sua 

condição de hipossuficiência financeira.Por fim, considerando que não 

houve o pagamento integral do débito pelo executado no prazo fixado na 
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decisão de fls. 26, fixo a multa de 10% do valor remanescente da 

execução, bem como estabeleço honorários advocatícios em 10%, 

também sobre o débito remanescente, nos termos do artigo 523, §§ 1° e 

2°, do Código de Processo Civil.Intime-se a parte exequente para atualizar 

o valor do débito, incluindo a multa e os honorários advocatícios 

estabelecidos nesta decisão.Intimem-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98016 Nr: 5125-43.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGL, NG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Neves de Sousa 

- OAB:14.329 MT

 Vistos.

Cuida-se de execução de alimentos pelo rito do artigo 528, § 3°, do CPC, 

proposta pelo exequente DAVI GUIOTO LOUSADA, em face do executado 

NILSON FERREIRA LOUSADA, ambos já qualificados nos autos.

Às fls. 20, foi realizada a citação do executado, o qual informou às fls. 

21/24 o pagamento do valor exequendo, pugnando pela extinção do feito 

pelo artigo 924, inciso II, do CPC.

Às fls. 41/42 a parte exequente confirmou o pagamento do débito e 

postulou pela extinção da execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

CPC.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Considerando a informação prestada pela parte exequente às fls. 41/42, 

de rigor é a extinção desta ação de execução.

Assim, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, 

c/c artigo 925, ambos do CPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

 Arbitro honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) do 

valor atualizado da execução, acrescido de juros e correção monetária, 

os quais deverão ser reduzidos à metade, pois o pagamento integral do 

débito foi realizado no prazo de 03 (três) dias, conforme disposto no artigo 

827, § 1°, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100551 Nr: 529-79.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAV, APR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo de Almeida Vilela - 

OAB:MT / 9.538

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA proposta por 

ALEX ANTÔNIO VILIATTI e ANA PAULA RITZEL em face de MARCOS 

ANTÔNIO VILIATTI, tendo como interessada TAINÁ VITÓRIA VILIATTI, 

todos qualificadas nos autos.

Às fls. 34/35, acordo entabulado entre as partes.

 Às fls. 43/44, acordo entabulado entre as partes.

 À fl. 45, manifestação do Ministério Público favorável à homologação do 

acordo.

 É o relatório.

Fundamento e decido.

Em vista dos acordos celebrados às fls. 34/35 e 43/44, e por ser 

expressão de vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos 

mesmos HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos.

Isto posto, JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Honorários advocatícios na forma do acordo.

 Tendo em vista que as partes entabularam acordo antes da prolação de 

sentença, ficam estas dispensadas do pagamento das custas 

remanescentes.

Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com a devida baixa na distribuição e demais 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104709 Nr: 3115-89.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9948/A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no artigo 290, 

c/c artigo 330, c/c artigo 321, parágrafo único, todos do Código de 

Processo Civil.Nestes termos, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, consoante o artigo 485, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado esta, arquivem-se estes autos com 

as baixas e anotações de estilo.Custas pela parte autora, as quais já 

foram recolhidas na oportunidade do ajuizamento da demanda.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105773 Nr: 3729-94.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Martinazzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

JULGO PROCEDENTE a presente ação, para que surta seus efeitos 

legais.Confirmo a medida liminar deferida às fls. 16/16-v, a fim de 

consolidar a instituição requerente na posse e propriedade definitiva do 

bem ora apreendido, impondo-se as baixas e restrições 

existentes.Condeno o requerido nas custas e honorários advocatícios que 

fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 

2°, do Novo Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Transitado em julgado, arquive-se com as formalidades 

legais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105962 Nr: 3828-64.2017.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lote Facil Incorporadora e Construtora Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlindo Vizoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cicero Augusto Milan - OAB:MT 

16.703-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o executado é patrocinado pela Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita.

 No mais, ante o decurso do prazo sem que fosse efetuado o pagamento 

voluntário da dívida, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito, sob 
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pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108441 Nr: 5181-42.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FWA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terra Santa Agro S.A., CRATEUS 

ALGODOEIRA SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Barros de Macedo - 

OAB:7667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desta feita, INTIMEM-SE requerente e requeridas para que 

especifiquem as provas que ainda desejam produzir, no prazo de 05 

(cinco) dias, justificando sua necessidade e pertinência. (...) Ante todo o 

exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado pela 

TERRA SANTA AGRO S/A e CRATEÚS ALGODOEIRA S/A, mantendo a 

decisão proferida em Segundo Grau no dia 19/12/2017, pela 

Desembargadora Maria Helena G. Póvoas, determinando que, após a 

colheita da soja já plantada nos imóveis objeto de litígio, a TERRA SANTA 

AGRO S/A e a CRATEÚS ALGODOEIRA S/A se abstenham de efetuar 

qualquer outro tipo de plantio nas áreas objeto do contrato de 

arrendamento aqui discutido. (...) Ante todo o exposto, INDEFIRO a 

antecipação de tutela pretendida pela FWA EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A às fls. 615/631, para que a requerida TERRA SANTA 

AGRO S/A a devolvesse à autora FWA os imóveis rurais litigados, livres e 

desembaraçados de todos e quaisquer ônus e totalmente desocupados 

tão logo seja concluída à colheita da área; que seja determinado à TERRA 

SANTA que apresente cronograma no prazo de 24 horas, com os atos e 

prazos destinados à colheita na área e, caso não apresente o cronograma 

de colheita, seja permitido à autora que proceda à colheita da área litigada, 

retendo ou não a quantidade de grãos suficiente para arcar com os 

custos de encerramento da primeira safra do ano/safra 2017/2018.A fim 

de verificar o estágio atual da lavoura de soja plantada pela TERRA 

SANTA AGRO S/A nos imóveis rurais supramencionados, determino a 

realização de vistoria no local por Oficial de Justiça, nos termos dos 

artigos 481 a 484 do Código de Processo Civil, o qual deverá informar em 

laudo bastante específico, se os grãos já estão prontos para serem 

colhidos e, em caso positivo, se a requerida está retardando a colheita 

injustificadamente para poder permanecer por mais tempo nos imóveis. 

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109728 Nr: 5818-90.2017.811.0086

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SLPC, ALP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARICIANE DALMASO - 

OAB:10.480

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de institucionalização da criança 

MARTINA FORTES, bem como DEFIRO a guarda provisória da citada 

criança aos requerentes SAMOEL LUIS PINHEIRO CHIELLE e ADRIANA 

LEILA PIVETTA, todos devidamente qualificados nos autos, nos termos do 

artigo 33 da Lei nº 8.069/90. EXPEÇA-SE o competente termo de guarda 

provisória, assumindo os guardiões todos os deveres inerentes à 

obrigação.No mais, designo audiência de instrução para o dia 17/04/2018 

às 13:00.Concedo o prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da 

presente decisão, para que as partes apresentem o rol de testemunhas, 

bem como consigno que a requerida Jonara comprometeu-se a 

comparecer em juízo para ratificar sua vontade, conforme termo de 

declarações de fl. 96.Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112363 Nr: 7213-20.2017.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Marques Ataíde - 

OAB:PR/88.207, Rubens Alexandre da Silva - OAB:PR/6.346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pois bem. A demandante deveria demonstrar em sua argumentação os 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, sendo que não obteve êxito.A 

requerente celebrou acordo extrajudicial com o requerido perante à 

Defensoria Pública do Estado do Paraná/PR no qual fixaram que a guarda 

da menor LUIZA VITÓRIA seria exercida de forma compartilhada.No 

entanto, o acordo é bem claro ao mencionar que a infante residiria com o 

genitor e que a autora exerceria apenas o direito de visitas em finais de 

semana e datas comemorativas alternadas.Portanto, não há que se falar 

em suposto descumprimento da avença por parte do demandado, 

considerando que a filha sempre residiu com ele desde a data da 

celebração da convenção.Ademais, não resta comprovado também 

qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a 

concessão da tutela de urgência, visto que a demandante tomou ciência 

da viagem do demandado com a criança para esta Comarca durante o mês 

de julho/2017, ajuizando a presente busca e apreensão somente em 

25/09/2017, mais de dois meses depois.Consigno ainda que não há 

qualquer indício nos autos de que a criança esteja em possível situação de 

risco enquanto permanece sob os cuidados paternos.Portanto, ausentes 

os requisitos legais imprescindíveis à concessão da medida, INDEFIRO o 

pleito para concessão da tutela de urgência consubstanciada na 

expedição de mandado de busca e apreensão da criança LUIZA VITÓRIA 

OLIVEIRA DA MAIA, conforme artigo 300 do Código de Processo 

Civil.Logo, entendendo que se trata de procedimento referente ao disposto 

nos artigos 303 a 304 do Código de Processo Civil, intime-se a 

demandante para emendar a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do disposto no artigo 303, § 6°, do CPC, com a complementação de 

sua argumentação, juntada de novos documentos e confirmação do 

pedido de tutela final, sob pena de indeferimento da exordial.Após 

decorrido o prazo, certifique-se e tornem os autos conclusos.Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000080-07.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO LUIZ METZDORF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR OAB - PR84373 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELENE DE AVILA SELHORST - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Numero do Processo: 

1000080-07.2017.8.11.0086 EXEQUENTE: ARMINDO LUIZ METZDORF 

EXECUTADO: LUCELENE DE AVILA SELHORST - ME Vistos, etc. Acolho a 

justificativa de ausência do Exequente à audiência de conciliação, bem 

como defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) 

dias. Decorrido o prazo assinalado, conclusos. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-65.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA MARCIA DHEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Numero do Processo: 

1000199-65.2017.8.11.0086 REQUERENTE: ERIKA MARCIA DHEIN 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Acolho a justificativa de ausência à 

audiência de conciliação, conforme petição de id. 10753947 e seus 

anexos. Designe-se nova data para sessão de conciliação intimando-se 

Reclamante e Reclamada. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000017-79.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA OAB - PR74539 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILCIMARA APARECIDA DO PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Numero do Processo: 

1000017-79.2017.8.11.0086 EXEQUENTE: JOSE FERREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: NILCIMARA APARECIDA DO PRADO Vistos, etc. 

Compulsando os autos observo que houve designação de audiência de 

conciliação, entretanto, não houve expedição de intimação para que o 

Reclamante comparecesse, ao passo que o AR de citação da Reclamada 

retornou negativo. Desta forma, designe-se nova audiência de conciliação 

intimando-se o Reclamante para comparecimento e expeça-se mandado 

de citação para a Reclamada a ser cumprido por oficial de justiça. 

Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-53.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BEGNINI & BEGNINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO AUGUSTO MILAN OAB - MT0016703A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Numero do Processo: 

8010211-53.2016.8.11.0086 REQUERENTE: BEGNINI & BEGNINI LTDA - ME 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Em vista dos efeitos infringentes 

dos Embargos de Declaração opostos (id. 9724489) e nos termos do § 2º 

do artigo 1.022 do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, se 

manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Após, 

conclusos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-52.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASVAL CURSOS DE IDIOMAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: ANA CARLA DA SILVA 

SANTOS Dados do Processo: Processo: 1000271-52.2017.8.11.0086 

Valor causa: R$ 3.339,98 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

14/03/2018 Hora: 15:00 REQUERENTE: ANA CARLA DA SILVA SANTOS 

Advogado do(a) REQUERENTE: ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - 

MT0019531A Nome: ANA CARLA DA SILVA SANTOS Endereço: Rua das 

Sete Copas, 2376, Residencial Buritis, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 REQUERIDO: ASVAL CURSOS DE IDIOMAS LTDA - EPP 

Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: ASVAL CURSOS DE IDIOMAS LTDA - 

EPP Endereço: Avenida das Araras, 100, Centro, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 Senhor(a): REQUERENTE: ANA CARLA DA SILVA 

SANTOS Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e 

hora designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 12 de janeiro 

de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010349-83.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL DAL MASO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Numero do Processo: 

8010349-83.2017.8.11.0086 REQUERENTE: GENTIL DAL MASO FILHO 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. Vistos, etc. Em homenagem 

ao princípio do contraditório insculpido no artigo 7º do Código de Processo 

Civil, concedo prazo de 5 (cinco) dias para a parte Reclamada se 

manifestar sobre os documentos novos juntados pelo Reclamante com a 

Impugnação à contestação. Após, conclusos. Cumpra-se. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010293-50.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEILANE OLIVEIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Numero do Processo: 

8010293-50.2017.8.11.0086 REQUERENTE: LEILANE OLIVEIRA DE 

CASTRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Em 

homenagem ao princípio do contraditório insculpido no artigo 7º do Código 

de Processo Civil, concedo prazo de 5 (cinco) dias para a parte 

Reclamante se manifestar sobre o documento de id n. 10470541. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-22.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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ALDILENE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT0014099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000079-22.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ALDILENE FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: OI S/A 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 

14 da Lei 9.099/95. No mais, opino pelo indeferimento do pedido de 

retificação do polo passivo da ação, considerando que consta do extrato 

apresentado pela Reclamante que a anotação restritiva fora efetuada pela 

empresa Oi, portanto, deve esta responder pelos termos da demanda. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por 

Aldilene Ferreira dos Santos em desfavor de Telefônica S.A. Relata a 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito que alega 

desconhecer e que isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs 

a presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e 

indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide as 

pretensões da Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do débito, 

afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de 

danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, 

como contrato devidamente assinado ou faturas inadimplidas, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a inadimplência da Reclamante. 

Assinalo que a única prova produzida pela Reclamada, consistente 

exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite como meio de afastar 

as afirmações autorais, como há muito tempo é o entendimento desta 

Corte. Os prints das telas servem como complemento quando há provas 

de um contrato vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como 

para corroborar com a existência de outros documentos aptos a prova. 

Vejamos recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao 

tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a dívida e afirma 

não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, incumbia a 

esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a 

Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada 

a falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o 

nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que 

não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da Reclamante, refletindo 

no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita 

e, ainda, em consonância com o atual entendimento da Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso, consoante se extrai do recente julgado 

abaixo transcrito: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO 

INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO 

DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE 

PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A 

empresa que permite que terceiros contratem em nome do consumidor, 

mediante fraude, e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, 

em razão do não pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação 

de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o 
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valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). (g.n.). Do pedido 

contraposto. A Reclamada não obteve êxito em demonstrar que o débito 

discutido é devido pela Reclamante, o que torna o pedido contraposto 

improcedente. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão 

para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida 

monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto, com resolução do mérito a teor 

do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus 

patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010207-21.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

INELDO LORENZETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE SILVA MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: INELDO LORENZETTI Dados do 

Processo: Processo: 8010207-21.2013.8.11.0086 Valor causa: R$ 

20.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

14/03/2018 Hora: 17:00 REQUERENTE: INELDO LORENZETTI Advogado 

do(a) REQUERENTE: IVONIR ALVES DIAS - MT0013310S Nome: INELDO 

LORENZETTI Endereço: Rua DOS ANGICOS, 708, W, PARQUE DO DOL, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: JOSE HENRIQUE SILVA 

MORAES Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: JOSE HENRIQUE SILVA 

MORAES Endereço: Rua DOS FLAMBOYANTS, 1434, W, ALTO DA 

COLINA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): REQUERENTE: 

INELDO LORENZETTI Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para que compareça à Audiência de 

Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos 

do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

16 de janeiro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010303-02.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI ADRIANO CORADINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA DE SOUZA OAB - MT0014660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195/A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO Dados do 

Processo: Processo: 8010303-02.2014.8.11.0086 Valor causa: R$ 

28.960,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: REQUERENTE: SIDNEI ADRIANO CORADINI 

Advogado do(a) REQUERENTE: CAMILA SILVA DE SOUZA - MT0014660A 

REQUERIDO: ABRIL COMUNICACOES S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: 

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA - MT22195/A Certifico e dou fé que o 

Recurso protocolado no ID 6477557 é tempestivo. Certifico ainda que o 

Recorrente recolheu devidamente o preparo recursal. Em cumprimento ao 

Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, para 

querendo, apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 17 de janeiro de 2018. Assinado 

Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) 

Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010439-96.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CERVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CERVI OAB - MT0014020A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO Dados do 

Processo: Processo: 8010439-96.2014.8.11.0086 Valor causa: R$ 

29.800,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: REQUERENTE: ADRIANA CERVI Advogado do(a) 

REQUERENTE: ADRIANA CERVI - MT0014020A REQUERIDO: CLARO TV 

Advogado do(a) REQUERIDO: EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - MT0013431A-A Certifico e dou fé que o Recurso protocolado 

no ID 6479683 é tempestivo. Certifico ainda que o Recorrente recolheu 

devidamente o preparo recursal. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 

9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, para querendo, 

apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão. Nova Mutum - MT, 17 de janeiro de 2018. Assinado 

Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) 

Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-33.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ACACIO DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 
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S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO Dados do 

Processo: Processo: 1000227-33.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

1.319,91 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 01/08/2017 

Hora: 15:00 REQUERENTE: ACACIO DE OLIVEIRA SOUZA Advogado do(a) 

REQUERENTE: JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA - MT23145/O-O 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: Certifico e dou fé que o 

Recurso protocolado no ID 10786287 é tempestivo. Certifico ainda que o 

Recorrente recolheu devidamente o preparo recursal. Em cumprimento ao 

Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, para 

querendo, apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 17 de janeiro de 2018. Assinado 

Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) 

Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000571-14.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR ANTONIO CANTELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELINO SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0021500A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANGUARDA AGRO S.A. (REQUERIDO)

LUCELENE DE AVILA SELHORST - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: VALMOR ANTONIO CANTELLI 

Dados do Processo: Processo: 1000571-14.2017.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 32.757,30 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

21/03/2018 Hora: 15:00 REQUERENTE: VALMOR ANTONIO CANTELLI 

Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELINO SANTANA DE OLIVEIRA 

JUNIOR - MT0021500A Nome: VALMOR ANTONIO CANTELLI Endereço: 

IOLANDA LOUREIRO DE CARVALHO, 1074, CENTRO, UBIRATÃ - PR - CEP: 

85440-000 REQUERIDO: LUCELENE DE AVILA SELHORST - ME, 

VANGUARDA AGRO S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: Advogado do(a) 

REQUERIDO: Nome: LUCELENE DE AVILA SELHORST - ME Endereço: TV 

das Garças, 20 e 21, Quadra 02, Lote 20-A e 21-A, Vila Camargo, RIO 

BRILHANTE - MS - CEP: 79130-000 Nome: VANGUARDA AGRO S.A. 

Endereço: PRAÇA GENERAL GENTIL FALCÃO, 108, 8 Andar, Conj. 81, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-150 Senhor(a): 

REQUERENTE: VALMOR ANTONIO CANTELLI Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que compareça à 

Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, 

nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

18 de janeiro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-19.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PITER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAFAEL BUSS OAB - MT0007023A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILSON ADRIANO MENEZES DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: ANDRE PITER DA SILVA Dados 

do Processo: Processo: 8010125-19.2015.8.11.0086 Valor causa: R$ 

5.892,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 21/03/2018 

Hora: 15:20 REQUERENTE: ANDRE PITER DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: EDUARDO RAFAEL BUSS - MT0007023A Nome: ANDRE 

PITER DA SILVA Endereço: DAS HORTENCIAS, 1362 W, BELA VISTA, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: MARILSON ADRIANO 

MENEZES DE LIMA Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: MARILSON 

ADRIANO MENEZES DE LIMA Endereço: Rua RUA 13, 2559, QUADRA 42, 

BAIRRO AGUAS CLARAS, SAPEZAL - MT - CEP: 78365-000 Senhor(a): 

REQUERENTE: ANDRE PITER DA SILVA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que compareça à Audiência 

de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, 

sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

18 de janeiro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-60.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NELICE ANIZIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO)

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO TEODORO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: NELICE ANIZIA DA SILVA Dados 

do Processo: Processo: 1000167-60.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

36.135,48 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

21/03/2018 Hora: 16:00 REQUERENTE: NELICE ANIZIA DA SILVA 

Advogados do(a) REQUERENTE: IVONIR ALVES DIAS - MT0013310S, 

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - MT0018701A Nome: NELICE ANIZIA DA 

SILVA Endereço: Rua das Acerolas, 1871, W, Jardim Imperial, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: ADAO TEODORO DE 

ALMEIDA Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: ADAO TEODORO DE 

ALMEIDA Endereço: Rua Peri Pinto, 172, Jardim Paraná, NOBRES - MT - 

CEP: 78460-000 Senhor(a): REQUERENTE: NELICE ANIZIA DA SILVA 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora 

designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 19 de janeiro 

de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 
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COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010222-48.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA FERREIRA BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIPERCARD BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: EDVANIA FERREIRA BRASIL 

Dados do Processo: Processo: 8010222-48.2017.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 327,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

21/03/2018 Hora: 16:20 REQUERENTE: EDVANIA FERREIRA BRASIL 

Advogado do(a) REQUERENTE: ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - 

MT0020983A Nome: EDVANIA FERREIRA BRASIL Endereço: Rua DAS 

CASTANHEIRAS, LT 21 CS, QD 33, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 REQUERIDO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO Advogado do(a) 

REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

MT0014992S Nome: HIPERCARD BANCO MULTIPLO Endereço: Avenida 

RUI BARBOSA, 251, GRAÇAS, RECIFE - PE - CEP: 52011-040 Senhor(a): 

REQUERENTE: EDVANIA FERREIRA BRASIL Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que compareça à 

Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, 

nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

19 de janeiro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-56.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JAUZIRA DE SOUZA MAZZUCHETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: JAUZIRA DE SOUZA 

M A Z Z U C H E T T I  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1000219-56.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 21.195,44 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 21/03/2018 Hora: 16:40 REQUERENTE: 

JAUZIRA DE SOUZA MAZZUCHETTI Advogado do(a) REQUERENTE: 

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS - MT22728/O Nome: JAUZIRA DE 

SOUZA MAZZUCHETTI Endereço: s/n, s/n, parque do sol, NOVA MUTUM - 

MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: Nome: BANCO CETELEM S.A. Endereço: AVENIDA 

FERNANDO SIMÕES BARBOSA, - ATÉ 407/408, BOA VIAGEM, RECIFE - PE 

- CEP: 51020-390 Senhor(a): REQUERENTE: JAUZIRA DE SOUZA 

MAZZUCHETTI Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e 

hora designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 19 de janeiro 

de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000574-66.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: CICERA DA SILVA DOS 

SANTOS Dados do Processo: Processo: 1000574-66.2017.8.11.0086 

Valor causa: R$ 10.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 21/03/2018 Hora: 17:00 REQUERENTE: CICERA DA 

SILVA DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: DARGILAN BORGES 

CINTRA - MT0009150A Nome: CICERA DA SILVA DOS SANTOS Endereço: 

RUA DOS JACARANDÁS, 843, CASA 03, JARDIM IMPERIAL, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Advogado do(a) 

REQUERIDO: Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Endereço: CITIBANK S.A., 1111, 2 Andar, 

AVENIDA PAULISTA 1111, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01311-920 Senhor(a): REQUERENTE: CICERA DA SILVA DOS SANTOS 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora 

designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 19 de janeiro 

de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-58.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DOMICIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: ELIETE DOMICIA DA SILVA 

Dados do Processo: Processo: 1000387-58.2017.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 10.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

21/03/2018 Hora: 17:20 REQUERENTE: ELIETE DOMICIA DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA - 

MT6582/O-O Nome: ELIETE DOMICIA DA SILVA Endereço: RUA DOS 
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GUARANTAS, 2214, PARQUE DO SOL, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): 

REQUERENTE: ELIETE DOMICIA DA SILVA Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que compareça à 

Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, 

nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

19 de janeiro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 45995 Nr: 1413-55.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guarani Transportes e Turismo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos a fim de intimar a 

Parte Exequente acerca da juntada da Carta Precatória retro (negativa), 

para que se manifeste ou requeira o que entender de direito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

Diego Francisco de Campos

Gestor Judiciário

Portaria nº. 43/2017/DF/NM

Juizado Especial de Nova Mutum - MT

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001174-87.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSON ROMAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A. Dados do Processo: Processo: 1001174-87.2017.8.11.0086 

Valor causa: R$ 12.791,66 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 18/09/2018 Hora: 13:40 REQUERENTE: ADEILSON 

ROMAO DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES 

DA SILVA - MT0017690A REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S.A. Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Endereço: RUA CONDE 

MAURÍCIO DE NASSAU, MORADA DOS NOBRES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78068-010 Advogado do(a) REQUERIDO: JOAO THOMAZ PRAZERES 

GONDIM - RJ0062192A Senhor(a): REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A. Procedo a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, 

bem como de todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 18 de janeiro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010222-48.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA FERREIRA BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIPERCARD BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: HIPERCARD BANCO 

MULTIPLO Dados do Processo: Processo: 8010222-48.2017.8.11.0086 

Valor causa: R$ 327,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

21/03/2018 Hora: 16:20 REQUERENTE: EDVANIA FERREIRA BRASIL 

Advogado do(a) REQUERENTE: ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - 

MT0020983A REQUERIDO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO Nome: 

HIPERCARD BANCO MULTIPLO Endereço: Avenida RUI BARBOSA, 251, 

GRAÇAS, RECIFE - PE - CEP: 52011-040 Advogado do(a) REQUERIDO: 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT0014992S Senhor(a): 

REQUERIDO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 
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Mutum - MT, 19 de janeiro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-52.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASVAL CURSOS DE IDIOMAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000271-52.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ANA CARLA DA SILVA SANTOS REQUERIDO: ASVAL 

CURSOS DE IDIOMAS LTDA - EPP Vistos, etc. Recebo a inicial vez que 

atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus 

da Prova. Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, porque 

ausentes os requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da 

Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que 

a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Todavia, 

a liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, 

mediante o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte 

Requerente, como forma de garantir eventual improcedência do pedido 

inicial, uma vez que, a retirada requerida deve ser determinada em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese 

na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso 

esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à 

parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial do valor do 

ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do 

valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo 

quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o 

que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda 

com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor da 

inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, determino que a 

Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao crédito 

competente para retirada do nome da parte Autora do referido cadastro. 

Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente decisão. 

Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, cite-se a 

parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação que será 

designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 

da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a 

conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a contestação 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da 

Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 31 de julho de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-78.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TRINDADE & TRINDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L.C.H. DE ARAUJO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000321-78.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: TRINDADE & TRINDADE LTDA - ME REQUERIDO: L.C.H. DE 

ARAUJO - ME Vistos, etc. Trata-se de Ação de Locupletamento Ilícito com 

Pedido Liminar proposta por Trindade & Trindade LTDA - ME em desfavor 

de L. C. H. de Araújo - ME. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relatório. Decido. Pois bem. Recebo a inicial e os documentos que a 

acompanham, vez que, atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 

9.099/95. Do Pedido Liminar de “Pré-Penhora”. No que concerne, a 

concessão do pedido liminar de “pré-penhora” ou “arresto executivo”, 

deve à parte demonstrar a existência dos requisitos elencados no art. 

830, “caput”, do Código de Processo Civil, conforme redação “in verbis”: 

“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução.” “In casu”, a 

análise dos fatos narrados e dos documentos acostados à inicial não 

permitem constatar a possibilidade de frustação na citação da parte 

Requerida, ao menos em sede de cognição sumária. Releva notar, que ao 

Requerente é permitido requerer a concessão de medidas acautelatórias, 

no intento de resguardar eventual satisfação do crédito, evitando-se, 

assim, o injusto prejuízo pelo desvio dos bens. Todavia, o pedido de 

“pré-penhora” ou “arresto executivo”, formulado no bojo da ação, fica, 

além do requisito disposto no art. 830, “caput”, do Código de Processo 

Civil, condicionado a presença dos requisitos do art. 305 do Livro dos 

Ritos, e nessa hipótese, deixa a parte Exequente de comprovar os 

referidos requisitos. Ademais, a ação deve tramitar de maneira a criar a 

menor onerosidade excessiva à parte Requerida, de modo que, não tenho 

pelo deferimento, ao menos por hora, do pedido liminar de “pré-penhora” 

ou “arresto executivo”, quando, então, se revela necessária proceder com 

citação da parte adversa. Nesse sentido, de grande valia a lição do 

Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Dr. Juarez 

Fernandes Folhes, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n° 

0022633-49.2013.8.19.000, com redação “in verbis”: “O juiz deve zelar 

pela rápida solução do litígio e para que o processo se desenvolva por 

impulso oficial, bem como que seja preservado o sigilo fiscal das partes e 

que a execução se faça do modo menos gravoso para o devedor. A 

realização de apenas uma tentativa de citação dos executados, 

oportunidade em que estes não foram localizados, não é suficiente para o 

deferimento da medida excepcional de arresto de bens, uma vez que dela 
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não se pode extrair que há tentativa de ocultação por parte dos 

devedores. “Diz o art. 653 do CPC que “O oficial de justiça não 

encontrando o devedor, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução.” O referido dispositivo processual autoriza a 

chamada “pré-penhora” ou “ arresto executivo” apenas se comprovado a 

existência de bens e a frustração na citação do devedor. Fora dessa 

situação, isto é, antes da tentativa de citação, o arresto só seria possível, 

como medida acautelatória previsto no art. 615, III, CPC, se desde logo 

comprovado atos do devedor que estejam colocando em risco a 

efetivação da futura penhora. [...] Ora, nesse quadro fático, em que 

inexiste prova da frustração na citação e tão pouco resta demonstrado 

que os executados estariam praticando atos que colocam em risco o 

patrimônio e, consequentemente, a efetivação de futura penhora, há que 

ser lembrado que o artigo 653 do Código de Processo Civil não deve ser 

considerado isoladamente, mas em conjunto com o disposto no artigo 813 

do mesmo diploma legal e em estrita observância ao princípio da menor 

onerosidade da execução para o devedor.” O acima disposto, guarda, 

ainda, observância ao delineado pelo Superior Tribunal de Justiça: “[...]. O 

arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de 

que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura 

penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado 

não ser encontrado para citação. [...].” (STJ – Quarta Turma – Resp 

1370687/MG – Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira – DJe 15.08.2013). 

(Sem grifos no original). Por assim sendo, a apreciação do pedido liminar 

não comporta maiores delongas, sendo o indeferimento deste, medida que 

se impõem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de “pré-penhora” 

ou “arresto executivo”, forte no art. 830, “caput”, c.c. o art. 305, ambos do 

Código de Processo Civil. Cite-se a parte Requerida para que compareça à 

audiência de conciliação que será designada pela Secretaria, consignando 

a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 15 de agosto de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-58.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DOMICIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000387-58.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ELIETE DOMICIA DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos 

do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o 

pedido de inversão do ônus da prova, porque ausentes os requisitos 

legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. 

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da 

parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em 

caráter de urgência, quando observar manifesta a existência de 

probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a antecipação 

dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande inovação 

trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade aos feitos, 

bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do direito que 

somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. Justamente pela 

antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio 

direito em litígio, sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos 

pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte 

deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos 

mais marcantes do instituto, sendo sua presença necessária para 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. Dadas estas 

considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. Assim, para 

fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos 

na inicial são suficientes à demonstração da probabilidade de seu direito, 

em especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve 

orientar a conduta das partes em Juízo. Por outro lado, considerando que 

vivemos numa sociedade de consumo com alto nível de informatização, 

onde todas as facilidades creditícias estão atreladas à lisura das 

informações prestadas pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a 

existência de restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão 

inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da 

restrição pode, concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da 

inadimplência a um patamar de irreparabilidade, o que compromete a 

eficácia do provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada 

a garantia do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 17 de agosto de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-90.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000456-90.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: SERGIO LUIZ DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Visto, etc. 

O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de 

conciliação, conforme se depreende evento n. 12755268 destes autos, 
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não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-49.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DA SILVA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000504-49.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: RENATO DA SILVA CARDOSO REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Visto, etc. O Reclamante, 

embora devidamente intimado para audiência de conciliação, conforme se 

depreende evento n. 12903111 destes autos, não compareceu ao ato, 

tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa do 

termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-74.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000567-74.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: VALDECI DA CONCEICAO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Visto, etc. O Reclamante, 

embora devidamente intimado para audiência de conciliação, conforme se 

depreende evento n. 13064106 destes autos, não compareceu ao ato, 

tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa do 

termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-29.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000376-29.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CRISTINA SILVA LOPES REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Visto, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, conforme se depreende evento n. 12584400 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 
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DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-62.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JONES LUIZ GUINDANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO)

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000432-62.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JONES LUIZ GUINDANI REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Visto, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, conforme se depreende evento n. 12663515 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000485-43.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON NEVES FIGUEIREDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000485-43.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: HELTON NEVES FIGUEIREDO SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Visto, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme se depreende evento n. 

13088843 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de 

dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-78.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000612-78.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: BENEDITO DE BRITO REQUERIDO: VIVO S.A. Visto, etc. O 

Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de conciliação, 

conforme se depreende evento n. 13101486 destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de dezembro de 2017 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000009-05.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LUTVIK RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000009-05.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCAS LUTVIK RAMOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. O Reclamante requereu a desistência desta ação, 

consoante se extrai do termo de audiência de id. n. 10466708. Neste 

aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência 
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da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo 

único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do 

pedido de desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o 

feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Ana Lídia 

d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-45.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000265-45.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ELIZABETE MARIA DE OLIVEIRA REQUERIDO: GAZIN 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 

Decido. A Reclamante requereu a desistência desta ação, consoante 

petição de id. n. 10911982. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE 

dispõe o seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de 

dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000462-97.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000462-97.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOANICE BENEDITA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Visto, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação, conforme se depreende evento n. 

12758259 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de 

dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-28.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE OLIVEIRA LINHARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000486-28.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FERNANDO DE OLIVEIRA LINHARES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Visto, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme se depreende evento n. 

12879541 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 
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expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de 

dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010676-67.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDO BELLORINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 

MT0013746A (ADVOGADO)

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO DE JESUS MUNIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010676-67.2013.8.11.0086 

REQUERENTE: RENILDO BELLORINI REQUERIDO: MARIA DO CARMO DE 

JESUS MUNIZ Visto, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, conforme se depreende evento n. 13135543 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-15.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000267-15.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ANA CARLA DA SILVA SANTOS REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL S.A. Visto, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, conforme se depreende evento n. 11403751 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000596-27.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000596-27.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: OLIANI RASPINI REQUERIDO: DELTA INDUSTRIA CERAMICA 

S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo em audiência, consoante 

se extrai do termo anexo à movimentação de id. n. 10996013. Sendo 

assim, opino pela homologação do referido acordo por sentença, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de 

dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000609-26.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MENDES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANH?O-CEMAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000609-26.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ROSANA MENDES PINTO REQUERIDO: COMPANHIA 

ENERGETICA DO MARANH?O-CEMAR Vistos, etc. Dispenso o relatório 

consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes 

celebraram acordo em audiência, consoante se extrai do termo anexo à 

movimentação de id. n. 11000668. Sendo assim, opino pela homologação 

do referido acordo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea 

b do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas 

processuais. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz 

de direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 da mesma Lei. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 
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comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000613-63.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELINA NEVES DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000613-63.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOCELINA NEVES DE MAGALHAES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo em audiência, consoante 

se extrai do termo anexo à movimentação de id. n. 11002320. Sendo 

assim, opino pela homologação do referido acordo por sentença, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. 

Outrossim, efetuado o pagamento, opino pela expedição de alvará judicial 

para levantamento do valor depositado e para que o Gestor Judicial 

cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por 

qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Ana Lídia do 

C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de 

dezembro de 2017 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-06.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILSON BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000093-06.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LEONILSON BENEDITO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. As partes entabularam acordo, consoante se extrai da 

petição anexa à movimentação de id. n. 10853318 destes autos. Sendo 

assim, opino pela homologação do referido acordo por sentença, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de 

dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-85.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EMINIELLY PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000618-85.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EMINIELLY PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo em audiência, consoante 

se extrai do termo anexo à movimentação de id. n. 11143186. Sendo 

assim, opino pela homologação do referido acordo por sentença, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. 

Outrossim, efetuado o pagamento, opino pela expedição de alvará judicial 

para levantamento do valor depositado e para que o Gestor Judicial 

cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por 

qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Ana Lídia do 

C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000617-03.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000617-03.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EDILSON ANTONIO DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo em audiência, consoante 

se extrai do termo anexo à movimentação de id. n. 11049601. Sendo 

assim, opino pela homologação do referido acordo por sentença, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. 

Outrossim, efetuado o pagamento, opino pela expedição de alvará judicial 

para levantamento do valor depositado e para que o Gestor Judicial 

cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por 

qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 
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possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Ana Lídia do 

C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de 

dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000628-32.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANNE PRISCILA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000628-32.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: RAYANNE PRISCILA FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo em audiência, 

consoante se extrai do termo anexo à movimentação de id. n. 11099153. 

Sendo assim, opino pela homologação do referido acordo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, 

nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. 

Outrossim, efetuado o pagamento, opino pela expedição de alvará judicial 

para levantamento do valor depositado e para que o Gestor Judicial 

cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por 

qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Ana Lídia do 

C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de 

dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000688-05.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDALISE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON COVRE OAB - MT0015255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000688-05.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: RODRIGO BRANDALISE REQUERIDO: BUNGE ALIMENTOS 

S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo, consoante se extrai da 

petição anexa à movimentação de id. n. 11060556 destes autos. Sendo 

assim, opino pela homologação do referido acordo por sentença, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de 

dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010298-72.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIVAL LAUTENSCHLAGER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO RODRIGUES FELIX (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010298-72.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FLORIVAL LAUTENSCHLAGER REQUERIDO: JOAO PAULO 

RODRIGUES FELIX Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução para a 

produção de novas provas. Não vislumbro complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da questão controvertida. Trata-se de Reclamação 

ajuizada por Florival Lautenschlager em desfavor de João Paulo Rodrigues 

Felix. Sustenta o Reclamante que é credor do Reclamado do valor R$ 

3.668,80 (três mil seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), 

referente a alugueis e despesas com água e energia de um imóvel a ele 

locado, dívida esta representada pelos documentos que vieram anexados. 

Aduz que não foi possível receber a quantia de forma espontânea, o que 

ensejou a propositura da presente reclamatória. Pois bem, nota-se que o 

Reclamado foi regularmente citado, consoante de infere do AR anexado a 

id. n. 6507324 , contudo, deixou de comparecer a audiência de conciliação 

e de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Desta 

maneira, extrai-se do artigo 20 da Lei 9.099/95 que: Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. E ainda o 

artigo 344 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 344. Se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Logo, a 

procedência da pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos 

efeitos da revelia, é medida que se impõe. É cediço que a garantia da 

ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, 

faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela 

parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe 

de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que: “A falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). No entanto, diante do 

princípio do livre convencimento do juiz, tenho que os elementos de provas 
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constantes nos autos, corroborado com a revelia do Reclamado, impõe o 

reconhecimento da prescindibilidade da produção de provas em audiência, 

o que autoriza o julgamento antecipado do mérito. Partindo dessas 

premissas, entendo que os fatos alegados pelo Reclamante, somente não 

se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do 

juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia do 

Reclamado, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão 

contida na inicial para o fim de CONDENAR a Reclamada a pagar ao 

Reclamante o valor de R$ 3.668,80 (três mil seiscentos e sessenta e oito 

reais e oitenta centavos) acrescido de juros de mora de 1% desde a 

citação e correção monetária desde a mora de cada obrigação, com 

resolução do mérito consoante o disposto no artigo 487, inciso I do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

pa r tes .  Ana  L íd ia  do  Carmo R ibe i ro  Ju í za  Le iga 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 15 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-05.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MENDES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000591-05.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ROSANA MENDES PINTO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório conforme permissivo 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 319 do Código de 

Processo Civil. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Não vislumbro complexidade suficiente que autorize afastar 

a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise das 

questões controvertidas. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Rosana Mendes 

Pinto em desfavor de Banco Bradescard S.A. Afirma a Reclamante que 

teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

por débitos que alega desconhecer. Por esta razão, propôs a presente 

ação requerendo a desconstituição dos débitos e indenização por danos 

morais. Pois bem, noto que o Reclamado foi regularmente citado, 

consoante se infere do AR anexado a id n. conforme evento n. 9179495 

destes autos, entretanto, não compareceu a audiência de conciliação e 

não apresentou contestação, tornando-se, dessa forma, revel. O Artigo 

20 da Lei 9.099/95 dispõe que: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do Juiz”. Logo, o reconhecimento dos 

efeitos da revelia, é medida que se impõe. É cediço que a garantia da 

ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, 

faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela 

parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. Ora, a 

afirmação da Reclamante passa a adquirir o status de verdade formal em 

virtude da revelia do Reclamado, pois que, tratando-se de direito disponível 

e que não necessita ser provado em audiência, é perfeitamente aplicável à 

regra do artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil, para que o juiz 

conheça diretamente do pedido. Não bastassem os efeitos da revelia, a 

impor a presunção de veracidade das alegações trazidas, cabe observar 

que a Reclamante fez prova suficiente do alegado, juntando a 

documentação necessária ao deslinde da questão. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da Reclamante, refletindo 

no patrimônio do Reclamado de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para 

DECLARAR a inexistência do débito objeto da anotação restritiva, bem 

como para CONDENAR o Reclamado a pagar a Reclamante o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, com resolução do 

mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e condenação a verba honorária por expressa vedação legal. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de 

dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000566-89.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BENHUR ANTONIO GAMBETTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN DE MORAES WIECZOREK OAB - MT0021694A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE 

NOVA MUTUM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000566-89.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: BENHUR ANTONIO GAMBETTA REQUERIDO: SINDICATO 

DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE NOVA MUTUM 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução para a produção de novas provas. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da questão controvertida. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Benhur Antonio Gambetta em 

desfavor de Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Mutum. Sustenta 

o Reclamante que é credor da Reclamada do valor R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) representado pelo cheque que veio anexado. Aduz que não foi 

possível receber a quantia de forma espontânea, o que ensejou a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 831 de 1071



propositura da presente ação de cobrança. Pois bem, nota-se que a 

Reclamada foi regularmente citada, consoante de infere do AR anexado a 

id. n. 10699305, contudo, deixou de comparecer a audiência de 

conciliação e de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, 

revel. Desta maneira, extrai-se do artigo 20 da Lei 9.099/95 que: Art. 20. 

Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. E 

ainda o artigo 344 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 344. 

Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Logo, a 

procedência da pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos 

efeitos da revelia, é medida que se impõe. É cediço que a garantia da 

ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, 

faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela 

parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe 

de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que: “A falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). No entanto, diante do 

princípio do livre convencimento do juiz, tenho que os elementos de provas 

constantes nos autos, corroborado com a revelia da Reclamada, impõe o 

reconhecimento da prescindibilidade da produção de provas em audiência, 

o que autoriza o julgamento antecipado do mérito. Partindo dessas 

premissas, entendo que os fatos alegados pelo Reclamante, somente não 

se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do 

juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia do 

Reclamado, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão 

contida na inicial para o fim de CONDENAR a Reclamada a pagar ao 

Reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 

1% a.m. a partir da data da apresentação do cheque e correção monetária 

desde a emissão do título, com resolução do mérito consoante o disposto 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação conforme preceitua 

o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Ana Lídia do 

C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 15 de 

dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-07.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000371-07.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GILSON APARECIDO DO PRADO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo 

no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento 

da petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 

9.099/95. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória 

(art. 355, I CPC). Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais 

proposta por Gilson Aparecido do Prado em desfavor de Banco Bradesco 

Cartões S.A. Noticia o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado referente a débito que 

alega desconhecer, afirmando não possuir relação jurídica com o 

Reclamado e que tal restrição creditícia lhe ocasionou danos de ordem 

moral. Pois bem, nota-se que o Reclamado foi regularmente citado, 

consoante AR anexado à id. n. 10612443 dos autos, entretanto, deixou de 

comparecer à sessão de conciliação, tornando-se, dessa forma, revel. 

Nesse passo, o Artigo 20 da Lei 9.099/95 dispõe que: “Não comparecendo 

o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. É cediço que a 

garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, 

porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados 

pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, 

deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Partindo dessa premissa, os fatos 

alegados pela parte Reclamante somente não se reputarão verdadeiros, 

quando do contrário resultar da convicção do juiz. Pois bem, em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão parcial assiste ao Reclamante. Assim, ante a revelia ora decretada, 

a afirmação do Reclamante passa a adquirir status de verdade formal em 

virtude da revelia da Reclamada, pois, tratando-se de direito disponível e 

que não necessita ser provado em audiência, é perfeitamente aplicável à 

regra do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, para que o juiz 

conheça diretamente do pedido. Não bastassem os efeitos materiais da 

revelia, a impor a presunção de veracidade das alegações trazidas, cabe 

observar que o Reclamante fez prova suficiente do alegado, consoante se 

verifica dos documentos apresentados. Logo, restou demonstrada a falha 

na prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da empresa. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Desta forma, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Quanto ao pleito indenizatório, ressalto que a 

inscrição indevida por si só é capaz de ocasionar dano moral passível de 

indenização, contudo, verifico que há negativações preexistentes no 

extrato apresentado pelo Reclamante, ao passo que, apesar de alegar, ele 

não demonstra que todas são indevidas e que também estão sendo 

discutidas judicialmente, não havendo assim que se falar em indenização 

por danos morais, diante da previsão da Súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que 

pese as razões expostas pelo Reclamante, é certo que possui 

negativações preexistentes. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL da pretensão apenas para DECLARAR inexistente o débito 

objeto da anotação restritiva, sem indenização por danos morais ante a 

preexistência de outras negativações, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios a teor do artigos 54 e 55 da lei nº 

9.099/95. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do 
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art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus 

patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 15 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010287-48.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DO NASCIMENTO ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010287-48.2014.8.11.0086 

EXEQUENTE: ADEMIR DO NASCIMENTO ROSA EXECUTADO: BANCO DO 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [ids. n. 

6477040 e n. 6477110] considerando que houve constrição judicial dos 

valores, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência das quantias [id. n. 10759913], razão pela 

qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino 

pela declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Por fim, o Reclamado informa que ocorreu o pagamento dúplice da 

condenação, consoante comprovantes apresentados nas ids. n. 9227801 

e n. 9227796, requerendo a restituição dos valores, com o que o 

Reclamante concorda. Desta forma, opino pela expedição de alvará judicial 

em favor do Reclamante para levantamento dos valores constantes das 

ids. 9227801 e n. 9227796 e pela expedição de alvará judicial em favor do 

Reclamado dos valores restantes penhorados nos autos, conforme 

petição de id. 10759913. Opino, outrossim, para que o Gestor Judicial 

cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por 

qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  A n a  L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 22 de 

novembro de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010375-91.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010375-91.2011.8.11.0086 

EXEQUENTE: LUIS FELIPE LAMMEL EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido, assim, requereu o 

Reclamante o levantamento do valor remanescente. O Reclamado foi 

intimado para se manifestar sobre os cálculos de id. n. 6435163, 

entretanto, quedou-se inerte. Desta forma, se impõe o deferimento do 

pedido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que 

a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. 

Assim, demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 6435106] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 6435160], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor remanescente em favor do Reclamante. Após, a expedição do 

alvará, arquivem-se. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de 

novembro de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-88.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000288-88.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JACKELINE DIAS DE SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 

10835137] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 10890276], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

Lei. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 
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____________________________________________________________

________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de 

dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010557-04.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VITAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010557-04.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: ANTONIO VITAL DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, etc. Dispenso o relatório 

consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os 

autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação [id. n. 10871244] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, a Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia [id. 

n. 10941107], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  A n a  L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de 

dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-03.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LISONIA RIBEIRO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000132-03.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LISONIA RIBEIRO SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução 

se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 10856898] considerando 

que o valor se encontra depositado em conta judicial, a Reclamante 

concorda com o montante e informou os dados bancários para 

transferência da quantia [id. n. 10954008], razão pela qual, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da 

extinção da presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 

Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de 

dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010534-29.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY SILVA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010534-29.2014.8.11.0086 

REQUERENTE: DANIELY SILVA MORAIS REQUERIDO: LUIZACRED S.A. 

SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. 

Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra adimplido, ante a penhora online frutífera realizada nos autos [id. 

n. 6481509]. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil 

que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. 

No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

obrigação, considerando que o valor se encontra penhorado, a Reclamada 

não apresentou Embargos à Execução, bem como o Reclamante concorda 

com o montante e informou os dados bancários para transferência da 

quantia [id. n. 10822764], razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará 

judicial para levantamento do valor penhorado sob a id. n. 6481509. 

Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, a expedição do alvará, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  A n a  L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 
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para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de 

dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-26.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE SOUZA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000318-26.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ROSILENE DE SOUZA MENDES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 10636116] 

considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, a 

Reclamante concorda com o montante e informou os dados bancários 

para transferência da quantia [id. n. 11054997], razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  A n a  L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de 

dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-70.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

FERNANDO FLORES DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010087-70.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: OLIANI RASPINI REQUERIDO: CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 10894186] 

considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, a 

Reclamante concorda com o montante e informou os dados bancários 

para transferência da quantia [id. n. 10900477], razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010495-32.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL VIEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO)

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

BANCO DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010495-32.2014.8.11.0086 

EXEQUENTE: MIGUEL VIEIRA BORGES EXECUTADO: BB 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação [id. n. 10898961] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, a Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia [id. 

n. 11083068], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  A n a  L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010270-07.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENNER ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010270-07.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: PATRICIA APARECIDA LIMA REQUERIDO: RENNER 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. Vistos, etc. Dispenso 

o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 9729200] considerando 

que o valor se encontra depositado em conta judicial, a Reclamante 

concorda com o montante e informou os dados bancários para 

transferência da quantia [id. n. 10723187], razão pela qual, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da 

extinção da presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 

Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010636-80.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEI DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010636-80.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: JUCILEI DE OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 10872609] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 10978293], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  A n a  L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010628-06.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ED JONATHAN AMIKI DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010628-06.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: ED JONATHAN AMIKI DA COSTA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 10872808] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 10972677], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  A n a  L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010412-16.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELENE MARIA FERREIRA DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010412-16.2014.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCELENE MARIA FERREIRA DE SALES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

obrigação [id. n. 10407649 e n. 10407652] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, a Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia 

[ids. n. 11007956], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se 

impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará 

judicial para levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor 

Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora 

por qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O 

juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, 

total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, 

arquivem-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz 

de direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 da mesma Lei. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000883-87.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANO BATISTA DE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000883-87.2017.8.11.0086 AUTOR: 

STEFANO BATISTA DE SOUZA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da Lei n. 

9.099/95, aplicável também aos processos regidos pela Lei n. 

12.153/2009, por força do disposto no artigo 27 desta última. O feito 

comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, porquanto a análise das alegações e dos 

documentos carreados é suficiente para resolução das questões fáticas. 

De início, opino pelo indeferimento do pedido de integração à lide pelo 

Município de Nova Mutum através do chamamento ao processo, porquanto 

o artigo 10 da Lei 9.099/95 é claro em prever que no microssistema dos 

juizados especiais não se admite intervenção de terceiros nem 

assistência. Ainda, opino pelo afastamento da suscitada preliminar de 

ausência de interesse processual, pois se mostra claro tal interesse uma 

vez que busca a Reclamante o provimento jurisdicional para a questão 

posta à apreciação, vez que, por inércia do ente Reclamado, por vários 

dias aguarda o necessário tratamento médico. Sem maiores delongas, 

passo a analisar o mérito. Stefano Batista de Souza ingressou com a 

presente ação de obrigação de fazer contra o Estado de Mato Grosso 

noticiando ter sofrido acidente de trânsito que lhe causou múltiplos 

traumas e fraturas, estando internado desde setembro de 2017. Alega que 

apresenta fratura lombar e que aguarda pela vaga para realização da 

cirurgia pela via pública há cerca de 30 (trinta) dias, sendo urgente a 

realização da mesma. Relata que está regulado e, mesmo assim, a parte 

demandada se recusa a fornecer o tratamento cirúrgico prescrito, mesmo 

diante da gravidade do seu estado de saúde. Fato que ensejou a 

propositura da presente ação cominatória. Em sede de defesa o Estado de 

Mato Grosso argumentou que não pode desrespeitar as leis 

orçamentárias, sob pena de ilegalidade, a finitude dos recursos públicos e 

que a distribuição de medicamentos/equipamentos/suplementos e 

realização de procedimentos inerentes ao tratamento de saúde, de forma 

indiscriminada, sem a observância dos programas de distribuição 

obrigatória causa enorme desequilíbrio ao sistema de saúde, por 

beneficiar um paciente em detrimento de outros e que a pretensão 

sustentada pela Requerente finda por inverter a ordem das funções 

inerentes aos Poderes da República, contribuindo para uma excessiva 

judicialização da saúde. Pois bem, a Lei Orgânica da Saúde - Lei 8.080/90 

registra a responsabilidade do Estado em fornecer os medicamentos e 

realização de exames, em caráter de urgência, ao afirmar que a saúde é 

direito fundamental do ser humano e ao citado ente político cabe prover as 

condições indispensáveis ao seu exercício. A Constituição Federal e 

Estadual também asseveram que a saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido por políticas sociais e econômicas que visem à redução 

do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, em seu 

artigo 196, cuja redação segue transcrita: “Art. 196 - A saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. As meras alegações de eventual 

desequilíbrio econômico-financeiro e de que não existem sobras para 

atender ao pleito do Requerente, são insuficientes para sobrepor ao direito 

à saúde. Nesses postulados, saúde e vida, o amparo necessário à 

confirmação da medida pretendida pela Defensora pública, posto que os 

serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do 

Poder Público, integrados em uma rede regionalizada e hierarquizada de 

ações e serviços federais, estaduais e municipais, o chamado Sistema 

Único de Saúde, que tem no polo ativo qualquer pessoa e por objeto o 

atendimento integral. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO GRATUITO DE CIRURGIA À 

PESSOA COM FRATURA NO CALCÂNEO ESQUERDO - IMPRESCINDÍVEL À 

CALCIFICAÇÃO REGULAR - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - 

ARTIGO 196, CONSTITUIÇÃO FEDERAL - OBRIGAÇÃO DO ESTADO - 

LIMINAR RATIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. É 

entendimento unânime deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que o 

Estado tem o dever, imposto pela Constituição Federal, de assegurar o 

direito à saúde e à vida, como a disponibilidade de meios para a realização 

de cirurgia do calcâneo fraturado, pois não detém condições financeiras 

de arcar com seu custeio e se calciflcado irregularmente, ocasionará 

limitação do movimento da articulação e déficit na impulsão da cidadã. 

(TJ-MT - APL: 00867126420108110000 86712/2010, Relator: DR. RONDON 

BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 29/03/2011, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2011). E ainda: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

TRATAMENTO DE SAÚDE – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – DEVER DO 

ESTADO - IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL - DESNECESSIDADE DE 

FORMALIDADE BUROCRÁTICA - PROTEÇÃO DE DIREITOS 

FUNDAMENTAIS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA. 

1. Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o 

direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem demorada 

formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de tratamento médico 

e internação em unidade de terapia intensiva, a pacientes que deles 

necessitem, em especial quando se trata de crianças e adolescentes aos 

quais é garantida proteção integral. (TJ-MT - REEX: 

00017861020118110003 24827/2012, Relator: DES. JOSÉ SILVÉRIO 

GOMES, Data de Julgamento: 26/06/2012, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 05/07/2012) (g.n.) Assim, havendo comprovação da 

premente necessidade de avaliação e conduta com cirurgião de coluna, 

impõe-se a procedência do pedido. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido formulado na exordial para tornar definitiva a 

decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. n. 10777192], mantendo 

incólume a referida decisão, determinando seja efetuado o tratamento, 

conforme solicitado na inicial. Sem reexame necessário, a teor do artigo 11 
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da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários advocatícios, 

porque incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. É o projeto de sentença que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial da Fazenda Pública para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Homologada, 

intimem-se as partes nas pessoas de seus procuradores. Ana Lídia do 

C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 31 de 

dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010414-78.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LAURITA MENDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010414-78.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LAURITA MENDES DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

Vistos, etc. Dispenso o relatório ex vi do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Não vislumbro complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de 

Tutela de Urgência proposta por Laurita Mendes de Almeida em desfavor 

de Banco Losango S.A. (Banco Múltiplo) e Dismobras Importação, 

Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. A solução 

do litígio não demanda muito esforço, pois pela regra do Código de 

Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu o fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. No mais, é certo que o consumidor 

se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. A Reclamante propôs a presente ação 

indenizatória sob a alegação de que recebeu, sem ter solicitado, um cartão 

de crédito fornecido pelas Reclamadas e que passou a receber faturas no 

valor mensal de R$ 35,22 (trinta e cinco reais e vinte e dois centavos), 

mesmo não tendo utilizado tal cartão. Por outro norte, as Reclamadas 

deixaram de comprovar documentalmente, por meio de contrato assinado 

pela Reclamante, que houve a efetiva contratação do cartão de crédito, 

bem como a origem das cobranças questionadas. Em linhas outras, as 

Reclamadas não se desobrigaram do encargo probatório que lhes tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não comprovaram, sequer minimamente, a 

adesão da Reclamante ao seu serviço de crédito, o que invariavelmente 

culmina na sua responsabilização pela falha na prestação do serviço. Pois 

bem, a questão ora analisada se insere nas relações de consumo e como 

tal deve receber o tratamento previsto no Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, a Reclamante comprova ter efetuado pagamento no 

valor total de R$ 140,88 (cento e quarenta e quatro reais e oitenta e oito 

centavos), referente a quatro faturas do cartão, tornando-se necessário 

que as Reclamadas lhes restituía esta quantia na forma dobrada e lhes 

recompense o dano moral suportado. Imperioso, destacar que o deslinde 

da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil 

do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de 

prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita 

qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 

14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e, repito, não tendo ele se desincumbido do ônus 

que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à 

Reclamante. Evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se fidedignos, portanto, tenho que efetivamente houve falha 

na prestação do serviço, na medida em que as Reclamadas, mediante 

prática abusiva, enviaram à Reclamante, sem prévia solicitação, um cartão 

de crédito, bem como efetuaram cobranças de faturas mesmo sem ter 

havido utilização do referido cartão. Assim, quanto ao pleito de 

compensação pelo dano moral, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. Todavia, considerando os transtornos experimentados 

pela Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado às Reclamadas, 

tenho que é cabível a indenização por danos morais. Trago à colação a 

seguinte ementa nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

DANOS MORAIS. ENVIO DE CARTÃO SEM SOLICITAÇÃO. COBRANÇA 

INDEVIDA. DANO MORAL. Em que pese a inexistência de inscrição em 

cadastro de inadimplentes, houve, entretanto, remessa de cartão de 

crédito não solicitado pelo consumidor e, diante disso, cobrança de 

anuidades, mediante faturas mensais, embora o cartão sequer tenha sido 

liberado pelo correntista. A cobrança indevida perdurou por 02 anos, 

evidenciando desgaste psicológico à parte autora, pois o banco procedeu 

ao débito na conta da autora, também sem qualquer autorização. Ademais, 

os incômodos decorrentes das providências notoriamente dificultosas 

para o cancelamento do cartão de crédito não solicitado, configuram 

sofrimento moral, mormente em se tratando de pessoa de idade avançada 

à época dos fatos, circunstância que agrava o sofrimento. APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 532 DO STJ: "Constitui prática comercial abusiva o envio de 

cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, 

configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa 

administrativa." RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - AC: 70065167710 RS, 

Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Data de Julgamento: 24/06/2015, 

Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

29/06/2015) (g.n.) Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). No que concerne à fixação do valor que corresponda à 

justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

da Reclamante, refletindo no patrimônio das Reclamadas de modo a evitar 

a reiteração da prática ilícita. Quanto ao pedido de repetição de indébito, 

considerando que as Reclamadas cobraram indevidamente o valor de R$ 

140,88 (cento e quarenta reais e oitenta e oito centavos) necessário que 
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se proceda à devolução da quantia em dobro, pois que, efetivado o 

pagamento de valor indevidamente cobrado, no caso dos autos, 

decorrente de motivo injustificado, a devolução em dobro é a correta 

medida, conforme determina o parágrafo único do artigo 42 do Código de 

Defesa do Consumidor. Pelo exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão inicial para CONDENAR as Reclamadas, de forma solidária, a 

restituir a Reclamante o valor de R$ 281,76 (duzentos e oitenta e um reais 

e setenta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a contar 

da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir 

da citação e CONDENAR as Reclamadas, de forma solidária, a pagar a 

Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização 

por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Opino, outrossim, pela manutenção de decisão que 

antecipou os efeitos da tutela [id. n. 8046904]. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 31 de 

dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010186-74.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES MIRANDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSSERRAND MASSIMO VOLPON OAB - GO0030669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010186-74.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: DANIEL ALVES MIRANDA DE ARAUJO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a questão controvertida nos 

autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a 

prova documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, 

de modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais proposta por Daniel Alves Miranda de Araújo em desfavor de 

Banco Bradesco S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste ao Reclamante. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, posto que o Código de 

Processo Civil estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo 

do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 337 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Assim, sustenta o Reclamante que entabulou acordo 

com o Reclamado para a quitação integral de um contrato de financiamento 

e que mesmo após o pagamento o Reclamado não efetuou a baixa no 

gravame constante da documentação do seu veículo, causando-lhe 

diversos transtornos já que almejava vender o veículo e que seu nome foi 

mantido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por longo período de 

forma indevida. Pleiteia desta forma, compensação pecuniária por danos 

materiais e morais. Na peça defensiva o Reclamado reconhece o acordo 

firmado, mas argumenta que era dever do Reclamante solicitar a baixa do 

gravame consoante a cláusula 1.9 do termo de acordo, que o contrato não 

menciona qualquer encargo para si referente à retirada da negativação, 

bem como combate o pedido de reparação de danos. Pois bem,verifica-se 

no caso concreto duas situações, a primeira se refere a baixa do gravame 

do veículo, neste ponto deve ser julgada improcedente, tendo em vista que 

caberia a parte reclamante comprovar que realizou todos os tramites 

previstos no acordo, em especial o disposto no item 1.9, o que não fez, 

destarte, incabível a condenação por dano moral e material pela não 

transferência do veículo. Diverso entendimento mostra-se em relação a 

retirado do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, 

porque o debito foi pago em 28 de março de 2014 e em 20 de janeiro de 

2015 ainda se encontrava com o nome restrito. Ressalto que o 

cancelamento da inscrição deve ser efetuado pelo credor e em tempo 

razoável, para que não acarrete prejuízos à pessoa que já adimpliu o 

débito e tem direito ao nome limpo na praça, aliás, o mínimo que se espera 

de uma instituição financeira é que tenha controle dos pagamentos dos 

boletos por ela expedidos e com isso permita a retirada do nome dos 

órgão de proteção ao crédito dentro de prazo razoável. Quanto à 

inscrição restritiva, o Reclamado não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia (CPC, art. 373, II), vez que não comprovou que havia 

débito inadimplido a ensejar a manutenção do nome do Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao manter o nome do 

Reclamante inscrito nos cadastros de proteção ao crédito por débito 

comprovadamente quitado. A manutenção indevida do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes enseja o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. Assim, no que 

tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Apenas para fins de arbitramento do dano moral, importante 

destacar que o requerente estava em débito com o requerido, não tendo 

comprovado que agiu de forma pro ativa para fins de resolver 

extrajudicialmente a questão, apesar de tal situação não ser relevante 

para existência do dano moral deve ser levada em conta para sua fixação. 

Desta maneira, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. 

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido do Reclamante, refletindo no patrimônio do 

Reclamado de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para o fim de 

CONDENAR o Reclamado a pagar ao Reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do 

disposto no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É 

o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito 

Juizado Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 
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Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana 

L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 8 de dezembro 

de 2017 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-13.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VINCENT GOMES DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON DUARTE DE FARIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010106-13.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: VINCENT GOMES DE ALCANTARA REQUERIDO: EDMILSON 

DUARTE DE FARIAS Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

CPC, haja vista que a questão controvertida nos autos é meramente de 

direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental 

produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que 

desnecessário se faz designar audiência de instrução e julgamento para a 

produção de novas provas. Não vislumbro complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise das questões controvertidas. Cuida-se de Reclamação 

aforada por Vincent Gomes de Alcântara em desfavor de Edmilson Duarte 

de Farias. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, entendo que parcial razão assiste ao Reclamante. A solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito (art. 373, I e II). Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Afirma o Reclamante que comprou 

um lote do Reclamado pelo qual pagou o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e 

quinhentos reais), entretanto o Reclamado não efetuou a transferência do 

lote para o seu nome. Aduz que pelo fato de o Reclamado ser seu 

conhecido e trabalhar com loja de celulares, o Reclamante lhe passou 

alguns aparelhos celulares para que ele efetuasse venda em comissão no 

valor total de R$ 6.450,00 (seis mil quatrocentos e cinquenta reais) e que 

este negócio nada tem a ver com a aquisição do terreno. Narra que o 

Reclamado não efetuou a venda dos aparelhos e não os restituiu, 

alegando que a tais aparelhos fazem parte da negociação da compra e 

venda do lote, que tentou de todas as formas compor amigavelmente com 

o Reclamado, entretanto este não devolve os aparelhos e nem lhe 

transfere o lote, o que motivou a propositura da presente ação. Em sede 

de defesa o Reclamado alega que os aparelhos que lhes foram entregues 

se referiam a parte do pagamento do lote e que tais produtos estavam 

superfaturados o que impossibilitou a venda, argumenta que não 

transferiu o imóvel, pois o Reclamante não providenciou o pagamento dos 

impostos e não quitou as parcelas junto a imobiliária, o que culminou na 

perda do terreno e firma que o Reclamante descumpriu as cláusulas 

contratuais. Assim, formulou pedido contraposto para que o Reclamante 

seja compelido a receber os aparelhos de volta e a lhe pagar o valor de R$ 

5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a arcar com suas despesas de 

locomoção entre Nova Mutum e Lucas do Rio Verde em razão das 

audiências deste processo, a pagar honorários contratuais de seu 

advogado e multa contratual de 20% sobre o valor do contrato. Pois bem, 

consta dos autos um recibo no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos 

reais) pelo qual o Reclamado dá quitação ao Reclamante do referido valor, 

bem como que o pagamento fora feito em dinheiro, portanto não há falar 

que o pagamento fora efetuado por meio de aparelhos celulares, sendo 

cumprida na integralidade a obrigação do reclamente. De outra banda, o 

Reclamado não nega o recebimento dos aparelhos e não comprova a 

restituição, tornando-se imperioso que ele seja compelido a devolver o 

valor equivalente aos referidos aparelhos ao Reclamante no montante 

confesso em sede de contestação no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e 

quinhentos reais), devidamente atualizado. Esse valor seria o que a parte 

reclamante combinou como o valor dos aparelhos, apesar de afirmar que 

valem menos. Senão vejamos trecho da exordial: "O Réu é credor do 

Autor, posto que os objetos entregues como parte do pagamento do valor 

do lote não foram vendidos e ficou pactuado que o Autor os receberia de 

volta e lhe pagaria o valor de R$ 5.500,00." Ora, as alegações em sede de 

contestação que os bens estavam superfaturados não deve prevalecer 

por falta de provas, deveria o réu, se insatisfeito com a situação ter 

devolvido os aparelhos ou mesmo notificar o reclamante por qualquer meio 

de prova para rescindir o contrato verbal. Interessante notar que a 

quitação data de 11.12.2014 e somente em 16.05.2017 o requerido propôs 

a devolução de aparelhos de informática, obviamente defasados, não 

demonstrando qualquer atitude antes de provocado judicialmente. Como 

tratava-se de venda em consignação bastava a ele devolver os 

aparelhos, o que não o fez. Aliás, muito comoda a situação o reclamado, o 

qual recebeu dinheiro e aparelhos no ano de 2014 e até o ano de 2017 

não havia adimplido com sua parte no negócio jurídico e nem devolvido os 

bens, informando, ainda, que o imóvel já não mais lhe pertence. Quanto ao 

pedido de indenização por danos morais, entendo não estarem presentes 

seus elementos caracterizadores, porquanto a situação experimentada 

não tem o condão de expor o Reclamante a dor, vexame, sofrimento ou 

constrangimento perante terceiros, não há que se falar em dano moral, 

uma vez que se trata de circunstância de mero descumprimento 

contratual, que embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou 

maiores danos ao Reclamante. Colaciono julgado nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE 

PRODUTOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS 

INOCORRENTES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO TEM O 

CONDÃO DE ENSEJAR REPARAÇÃO INDENIZATÓRIA. A parte autora 

postulou indenização de ordem material e moral em razão da ausência de 

entrega de mesa e bancos adquiridos. Decisão de parcial procedência da 

ação, com condenação da requerida à devolução do valor relativo aos 

produtos, afastados os danos morais. Com efeito, os danos morais 

perseguidos seguem afastados, uma vez que a situação vivenciada pelo 

autor não transcendeu o mero dissabor inerente à vida cotidiana e não 

restou comprovada situação excepcional a justificar a indenização 

pretendida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71005743281 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data 

de Julgamento: 21/10/2015, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 22/10/2015). (g.n.) A par disso, não há 

nos autos, indícios de que o Reclamante tenha padecido de danos de 

ordem moral a ensejar o recebimento de indenização a este título. Dos 

pedidos contrapostos Pelo todo que já foi exposto, restou demonstrado 

que o Reclamado não cumpriu sua parte no acordo, nem mesmo devolveu 

os bens dados para a venda, assim, ante o recibo existente nos autos 

confirmando que o autor pagou em dinheiro, o terreno, recebendo a 

quitação, a improcedências dos pedidos contrapostos é matéria que se 

impõe. Posto isso, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão inicial 

para condenar o Reclamado a pagar ao Reclamante no valor de R$ 13.000 

(treze mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do 

ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

contados da citação, sem danos morais , com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 
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Às providências. Nova Mutum/MT, 8 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010172-22.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MIRO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRILO WANDERLEI FERST (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB - MT0013477S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010172-22.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOAO MIRO DE FRANCA REQUERIDO: CIRILO WANDERLEI 

FERST Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento, mormente após a realização de audiência de instrução [id. n. 

10535193]. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise das questões controvertida. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por João Miro de 

França em desfavor de Cirilo Wanderlei Ferst. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, posto que o Código de Processo Civil estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo dessas premissas e em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste ao Reclamante. 

Aduz o Reclamante que é sargento da Polícia Militar e em atendimento a 

uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo um menor de idade, o 

Reclamado, pai do menor, compareceu ao local e passou a insultar o 

Reclamante com palavras de baixo calão, proferindo impropérios e 

ameaças contra ele. Afirmando que “ele não sabe com quem está 

mexendo”, que “seu filho não era pessoa qualquer para andar no carro da 

polícia” e tentou retirar-se do local com sua camionete, batendo a porta do 

veículo no braço do Reclamante, que o Reclamado tentou resistir à prisão 

e agrediu o Reclamante com chutes e socos fazendo-o perder um relógio 

de marca Citzen Eco Drive que estava usando e que dizia que “iria mandar 

o mesmo embora da cidade”, que “seu dinheiro nunca ia acabar”, “seu 

salarinho de merda” e “você é ladrão”. O Reclamante afirma que se sentiu 

constrangido e teve sua imagem e reputação vilipendiadas pelo 

Reclamado, o que ensejou a propositura da presente ação indenizatória. 

Na peça de defesa o Reclamado rechaça os termos da inicial 

argumentando que ficou desesperado e transtornado com o acidente, que 

tentou prestar socorro aos envolvidos no acidente e que foi barrado pela 

polícia militar que estava levando seu filho para a delegacia. Que na atitude 

do Reclamante em barrá-lo houve um desentendimento o que resultou na 

sua prisão em flagrante por desacato. Afirma que em nenhum momento 

ofendeu o Reclamante ou o chamou de ladrão. Por fim combateu os pleitos 

de indenização por danos materiais e morais. Pois bem, embora todo o 

alegado pelo Reclamado, este não produziu prova mínima da sua versão 

dos fatos, se descurando de seu ônus probatório consoante preceitua o 

inciso II do artigo 373 do CPC, já as alegações do Reclamante restaram 

devidamente comprovadas pela oitiva da testemunha devidamente 

compromissada Sr. Wagner Costa e Silva, cujos relatos se harmonizam 

com os do informante Adílio Alexandre de Moraes, que confirmaram ter 

presenciado os fatos, visto a agressão e ouvido o Reclamado ofender o 

Reclamante com termos como “salário de merda” e “ladrão” bem como que 

o Reclamado fez ameaças a ele. Assim, estando comprovando os fatos 

trazidos à apreciação, se impõe a procedência da pretensão. Nesse 

passo, a Constituição da República, no inciso V e X do seu artigo 5º 

expressa que: Art. 5º, omissis V - É assegurado o direito de resposta, 

proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 

imagem; (...) X – São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente da sua violação. Desta maneira, entendo que 

as ofensas e ameaças proferidas pelo Reclamado contra o Reclamante foi 

capaz de macular a sua honra, que é o conjunto de qualidades que 

caracterizam a dignidade da pessoa, o respeito dos concidadãos, o bom 

nome, a reputação, portanto merece e deve ser tratada com respeito e 

zelo por todos, ensejando justa reparação, quando atacada. Além disso, o 

artigo 186 do Código Civil Brasileiro assevera que: “Aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Nesse 

passo é o disposto no artigo 927 do mesmo Codex: “Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: APELAÇÕES CÍVEIS - 

INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DO 

DEVER PROFISSIONAL - OFENSA E AGRESSÃO VERBAL 

COMPROVADAS - MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA NA 

SENTENÇA - IMPROVIMENTO DE AMBOS OS APELOS. DECISÃO UNÂNIME. 

- Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que 

restaram devidamente comprovados os impropérios e a agressões 

desferidos pela ré contra o demandante, ofendendo sua honra e sua 

autoridade, estando presentes os pressupostos para invocação da 

responsabilidade civil daquela. (TJ-SE - AC: 2007205788 SE, Relator: DES. 

CEZÁRIO SIQUEIRA NETO, Data de Julgamento: 03/09/2007, 2ª.CÂMARA 

CÍVEL) (g.n.) E ainda: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA. OFENSAS VERBAIS 

FRENTE A MORADORES. COMPROVADA. FATOS CONSTITUTIVOS DO 

DIREITO DA AUTORA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. AGRESSÃO 

VERBAL. AFETAÇÃO DA HONRA SUBJETIVA. ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO. DANO MORAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. , 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER e 

NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos exatos termos deste 

v o t o .  ( T J - P R  -  R I :  0 0 0 5 9 0 3 9 0 2 0 1 4 8 1 6 0 0 3 8 0  P R 

0005903-90.2014.8.16.0038/0 (Acórdão), Relator: Aldemar Sternadt, Data 

de Julgamento: 06/11/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

20/11/2015) (g.n.) Desta forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido do Reclamante, refletindo no patrimônio do 

Reclamado de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Importante 

consignar que se trata de pessoa abastada na cidade de Nova Mutum/MT, 

possuindo, conforme extrato do Renajud, vário veículos em seu nome de 

sua propriedade, devendo a indenização por danos morais levar em 

consideração tal fato, bem como a gravidade das agressões verbais e 

não verbais relatadas. Por fim, urge consignar que, apesar da ação 

possuir o nome de danos materiais e morais e o Reclamante ter 

mencionado a perda de um relógio, não foi formulado pedido neste sentido. 

Isto posto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão contida na 

inicial para condenar o Reclamado a pagar ao Reclamante o valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês desde a partir do evento danoso, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É o parecer, que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito Juizado Especial Cível para homologação 

conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 
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baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 12 de 

dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010534-58.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANSELMO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO TREVISAN OAB - RS0077202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT0013654A (ADVOGADO)

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS OAB - MT0012803A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANDRE DE SOUZA FARIA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE DE ALMEIDA VILELA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010534-58.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: ANSELMO FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento do mérito, mormente após realização de audiência de instrução 

[id. n. 10534873]. Não vislumbro complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise das questões controvertidas. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Negócio Cumulada com Obrigação de 

Fazer e Indenização Por Danos Morais aforada por Anselmo Ferreira da 

Silva em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste ao 

Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, posto que o 

Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Noticia o Reclamante que fora surpreendido com um 

comunicado da Polícia Civil para que comparecesse à delegacia para 

prestar depoimento, oportunidade em que fora informado que estava 

sendo acusado da prática de crime de difamação e injúria contra a pessoa 

de André Almeida Vilela. Relata que na ocasião verificou que fora 

habilitada por pessoa desconhecida e de forma fraudulenta, linha 

telefônica móvel em seu nome junto à empresa Reclamada, que tal linha 

era utilizada para enviar mensagens à esposa de André relatando 

supostos envolvimento deste com outras mulheres. Aduz que não 

conhece André Almeida Vilela e sua esposa. Por estas razões e ante a 

injusta acusação, propôs a presente ação indenizatória. Em sede de 

contestação, a Reclamada alega ausência de responsabilidade pela 

habilitação da linha telefônica que ocorreu via call center e por meio de 

representantes, ausência de nexo causal, culpa exclusiva do consumidor, 

bem como combateu o pedido de indenização por danos morais. 

Entretanto, a Reclamada não carreou qualquer contrato ou documento que 

tenha sido assinado pelo Reclamante para a habilitação da linha telefônica 

questionada. Ainda, a Reclamada não demonstrou que a habilitação da 

linha foi realizada com a anuência do autor ou por pessoa autorizada por 

ele. Ademais, é fato notório que as empresas de telefonia permitem a 

contratação de serviços de forma impessoal, via telefone, o que viabiliza a 

ocorrência de fraudes no repasse das informações cadastrais dos 

clientes, como a ocorrida nestes autos. Assim, os fatos alegados pela 

Reclamada não podem ser considerados como excludentes de 

responsabilidade, eis que cabe à prestadora de serviços acautelar-se 

para que fatos como o noticiado nos autos não se concretizem, devendo 

responder pelos danos causados à imagem daquele que, embora conste 

como titular no ato da contratação, efetivamente não a realizou. Desta 

forma, a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia (artigo 373, II do CPC). Por outro lado, o Reclamante fez prova 

categórica dos fatos, por meio da fatura e do boletim de ocorrência onde 

constam os fatos aqui noticiados. Assim, estando comprovados os fatos 

trazidos à apreciação, a procedência da pretensão é medida que se 

impõe. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. São 

considerados consumidores todos aqueles que foram vítimas do dano, 

independentemente da aquisição ou não de produtos como destinatário 

final a teor do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. A 

responsabilidade dos prestadores de serviços é objetiva na forma do 

artigo 14 do mesmo Codex, razão pela qual, independentemente da 

existência de culpa, a empresa responde pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos na realização dos serviços que 

lhes presta. Assim, o serviço é defeituoso quando permite que terceiro 

falsário celebre contrato mediante fraude. Partindo dessas premissas, os 

percalços pelos quais passou o Reclamante não podem ser tidos como 

simples aborrecimentos do cotidiano, pois foi acusado injustamente de 

prática criminosa, o que certamente causou constrangimentos além da 

normalidade, restando configurados os danos morais indenizáveis. Trago 

a baila o seguinte julgado neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. MENSAGENS DEPRECIATIVAS RECEBIDAS POR 

TERCEIRO ATRAVÉS DE LINHA TELEFÔNICA REGISTRADA EM NOME DA 

AUTORA. HABILITAÇÃO NÃO SOLICITADA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE 

FRAUDE. NECESSIDADE DE COMPARECER À DELEGACIA DE POLÍCIA 

PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE FATO IDENTIFICADO, EM 

TESE, COMO CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA 

TRANQUILIDADE ALHEIA. PESSOA IDOSA E SEM ANTECEDENTES. 

SITUAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO E TRANSTORNO INJUSTIFICADO. 

PRECEDENTE DA CÂMARA. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO 

SERVIÇO. ART. 14, § 1º, I, DO CDC. Defeito do serviço evidenciado 

através da celebração, pela demandada, de contratação com terceiro em 

nome da parte autora, mediante fraude ou ardil, o qual deu azo à 

imputação à demandante da prática de contravenção penal tipificada como 

perturbação da tranqüilidade, em razão de mensagens de texto 

depreciativas enviadas a terceiros da linha telefônica registrada em seu 

nome. Inexistência de comprovação, pela parte demandada, de que tomou 

todas as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a 

elidir sua responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos 

moldes do art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope 

legis". Fraude perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente 

de responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. Transtornos experimentados pela parte autora que 

ultrapassam o limite do tolerável e admissível, afetando-lhe a dignidade 

pessoal. Incômodos e aborrecimentos que excedem a condição de mero 

dissabor. Dano moral caracterizado. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" 

INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Montante da indenização mantido, pois 

arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

bem assim às peculiaridades do caso concreto. Toma-se em consideração 

os parâmetros usualmente adotados pelo colegiado em situações 

similares. APELO PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS. (TJ-RS 

- AC: 70061529954 RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de 

Julgamento: 30/09/2015, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 02/10/2015) (g.n.) Neste caminhar, a Constituição da 

República, no inciso V e X do seu artigo 5º expressa que: Art. 5º, omissis 

V - É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem; (...) X – São invioláveis 

a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado 

o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua 

violação. Assim, entendo que a situação a qual o Reclamante fora 

submetido foi capaz de macular a sua honra, que é o conjunto de 

qualidades que caracterizam a dignidade da pessoa, o respeito dos 

concidadãos, o bom nome, a reputação, portanto merece e deve ser 

tratada com respeito e zelo por todos, ensejando justa reparação, quando 

atacada. O artigo 186 do Código Civil Brasileiro assevera que: “Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito”. Nesse passo é o disposto no artigo 927 do mesmo Codex: 
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“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo”. Deste modo, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. In casu, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento sem causa do Reclamante, refletindo no patrimônio da 

Reclamada de modo a coibir a reiteração da prática ilícita. Posto isto, opino 

pela PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial para DECLARAR 

inexistente o negócio jurídico entabulado de forma fraudulenta com relação 

ao telefone de número (65) 9943-5357 e o autor e DETERMINAR que a 

Reclamada cancele definitivamente esta linha e CONDENAR a Reclamada a 

pagar ao Reclamante o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de 

indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É o parecer, que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito Juizado Especial Cível para 

homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 12 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010216-41.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IBERE CAINA GRIBLER DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CESAR STEFANI OAB - MT0021681A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010216-41.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: IBERE CAINA GRIBLER DE SOUZA REQUERIDO: AYMORE 

Vistos, etc. Dispenso o relatório ex vi do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Não há que se falar em complexidade suficiente a afastar a competência 

deste Juizado Especial pela alegada necessidade de perícia contábil, 

posto que tal prova se mostra completamente desnecessária no caso em 

apreço. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido 

de Tutela de Urgência proposta por Iberê Caina Gribler de Souza em 

desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. A solução 

do litígio não demanda muito esforço, pois pela regra do Código de 

Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu o fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. O Reclamante propôs a presente 

ação indenizatória sob a alegação de que o seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada referente a um 

débito que afirma desconhecer, por não possuir relação jurídica com esta. 

Narra que após ter crédito negado por um estabelecimento comercial, 

perquiriu junto aos órgãos de proteção ao crédito acerca de registros de 

negativações em seu nome, oportunidade em que constatou uma inscrição 

restritiva efetivada pela Reclamada no valor de R$ 21.738,50 (vinte e um 

mil setecentos e trinta e oito reais de cinquenta centavos) referente a 

financiamento de um veículo em seu nome consoante Cédula de Crédito 

Bancário firmada com a Reclamada a qual trouxe anexada. Aduz nunca 

ter celebrado qualquer tipo de contrato com a Reclamada e nem adquirido 

referido veículo. Desta forma, propôs a presente ação requerendo 

indenização por danos morais. Em sede de contestação a Reclamada 

alega culpa exclusiva do Reclamante pela ocorrência dos fatos, ausência 

de provas e inexistência do dever de indenizar. Assim, a Reclamada 

deixou de contestar o financiamento mediante fraude noticiado pelo 

Reclamante e não impugnou os diversos documentos por elo 

apresentados e, de acordo com o artigo 341 do Código de Processo Civil 

“incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações 

de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas”. Oras, a Reclamada não teceu uma linha a respeito da Cédula 

de Crédito Bancário contratada mediante fraude para financiamento de um 

veículo, o que torna estes fatos, em si, incontroversos. Pois bem, verifico 

que não há prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva é 

devido, pois a Cédula apresentada exibe assinatura completamente 

divergente da firmada pelo Reclamante nos documentos que acompanham 

a inicial, o que denota o falseamento do referido contrato. No caso, o 

Reclamante não reconhece a dívida, desta forma, incumbia à Reclamada 

instruir a contestação com provas irrefutáveis da inadimplência, obrigação 

da qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu 

do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não 

apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito 

que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Trago à colação julgado neste sentido: DIREITO CIVIL. 

BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. 

FRAUDE DE TERCEIRO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1 - 

Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. 

Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Contratos de empréstimo. 

Fraude de terceiro. Instituição financeira. Responsabilidade objetiva. "As 

instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias." (Súmula 479 do STJ). Fraude alegada 

pela autora e reconhecida pela instituição financeira. Débito declarado 

inexistente. 3 - Responsabilidade civil. Inscrição indevida. Mostra-se ilícita 

a inscrição de dívida inexistente em cadastro de proteção ao crédito 4 - 

Danos Morais. Cadastro de Proteção ao Crédito. Inscrição indevida. É 

devida indenização por danos morais em razão de inscrição em cadastro 

de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. 

Precedentes no STJ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI). 5 - Valor da indenização. Não se mostra excessivo o valor de 

R$2.000,00 a título de reparação por danos morais, pois adequado às 

circunstâncias do fato, à extensão do dano e a servir ao propósito 

pedagógico da condenação. 6 - Recurso conhecido e não provido. Custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da 

condenação, pelo recorrente vencido. (TJ-DF ACJ 20140710310159. 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Relator: Aiston 

Henrique de Sousa, julgamento em 23 de Junho de 2015). (g.n.) Portanto, 

está demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Nestes casos, o dano moral é in 

re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação. A negativação 
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indevida em cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização 

por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos 

suportados. No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a 

fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido do Reclamante, refletindo no patrimônio da 

Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar ao Reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Confirmo a multa diária arbitrada por ocasião 

da decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. n. 6506766], para que 

esta produza os efeitos inerentes ao seu descumprimento bem como 

opino pela manutenção de referida decisão, limitando-a ao teto dos 

juizados especiais, ante a baixa reprovabilidade do caso concreto. Caso 

não tenha sido cumprida a liminar, determino que o cartório cumpra-a de 

forma direta, expedindo ofício ao SPC/Serasa para baixa da anotação 

restritiva. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010322-03.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WENIS DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010322-03.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: WENIS DA SILVA SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da inicial, eis que preenche os 

requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios que possam 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado do mérito, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória, a teor do artigo 355, inciso I do CPC. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Morais proposta por Wenis da Silva Santos em desfavor de 

Telefônica Brasil S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao Reclamante. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. O Reclamante aduz que seu nome 

foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada por dívida que alega desconhecer, por não possuir relação 

jurídica com esta, afirmando que a inscrição restritiva de seu nome lhe 

ocasionou danos morais. No entanto, em contestação a Reclamada 

combateu as alegações do Reclamante e apresentou provas da existência 

de relação jurídica entre as partes, por meio das faturas telefônicas que 

trouxe anexadas constando o mesmo endereço informado na petição 

inicial, qual seja, Rua das Mamonas, bairro Flor de Pequi, Nova Mutum-MT, 

uma gravação de um atendimento entre o Reclamante e uma de suas 

prepostas e informação de pagamento de faturas pretéritas, o que 

demonstra a regular contratação e utilização do serviço telefônico. Por 

outro lado, em sua inicial, o Reclamante se limitou a dizer que a inscrição 

restritiva é indevida, sem demonstrar o adimplemento da dívida e, a 

despeito da comprovada existência de relação jurídica entre as partes, 

não acabe ao juízo presumir que valor estava efetivamente pago. Vale 

dizer, o Reclamante não instruiu os autos com elementos suficientes para 

melhor análise da demanda, isto é, não trouxe com a inicial informações 

inequívocas do alegado. Assim, não é possível concluir que a inscrição 

restritiva é indevida, posto que ausente a prova do pagamento da dívida. 

Vejamos o entendimento jurisprudencial: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO JUIZADOS ESPECIAIS TURMA RECURSAL ÚNICA 1 

RECURSO INOMINADO N. 0046594-72.2012.811.0001 RECORRENTE: 

CLEUSA ALZIRA MONTALVAO. RECORRIDA: SANECAP – COMPANHIA DE 

SANEAMENTO DA CAPITAL. SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO 

INOMINADO – COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO – ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA 

NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – 

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO 

ACORDO FORMALIZADO – ART. 333, I, CPC – EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o 

art. 333, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato 

constitutivo de seu direito. 2. A inscrição do nome da consumidora nos 

órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito, ante a 

não comprovação de pagamento do débito que a originou, inexistindo 

assim, o dever de indenizar do fornecedor. 3. Conforme mencionado na 

fundamentação da sentença recorrida: “(...) Por outro lado, a Reclamada 

traz aos autos termo de reconhecimento e parcelamento da dívida, 

assinado pela Reclamante, justamente tendo como objeto as faturas que 

seriam indevidas, ante a não prestação do serviço”. 4. A sentença que 

julgou improcedente o pedido inicial não merece reparos e deve se mantida 

por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em 

face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50. Cuiabá. 27 de fevereiro de 

2015. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA Juiz de Direito – Relator. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 465947220128110001/2015, 

JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, Turma Recursal Única, Julgado em 

27/02/2015, Publicado no DJE 27/02/2015). (g.n.) Quanto ao débito, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu 

adimplemento, desta forma, a negativação do nome do Reclamante não só 

é legítima como agiu a Reclamada no exercício regular do seu direito. 

Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de 
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Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010314-26.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010314-26.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: NADIR RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil. Por não haver 

vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado 

está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória (art. 355, I CPC). Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Morais proposta por Nadir Rodrigues da Silva em desfavor de 

Telefônica Brasil S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a Reclamante. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Narra a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada por um débito que alega 

desconhecer, fato que ensejou a propositura da presente ação. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da 

Reclamante e apresentou provas suficientes da existência do débito por 

meio do Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP devidamente 

assinado pela Reclamante, bem como de cópias dos seus documentos 

pessoais, o que demonstra a existência de relação jurídica entre as 

partes. Com relação aos documentos probantes apresentados pela 

Reclamada, colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

R E C U R S A L  T E M P O R Á R I A  1  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica entre 

as partes, não há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, desta forma, a 

negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer 

a improcedência da pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o 

conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos 

do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real 

ao direito supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando a Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, publique-se. Ana Lídia do 

C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010310-86.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO SOUZA BONMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010310-86.2017.8.11.0086 
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REQUERENTE: PAULO RICARDO SOUZA BONMANN REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil. Por não haver 

vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado 

está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória (art. 355, I CPC). Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Morais proposta por Paulo Ricardo Souza Bonmann em 

desfavor de Telefônica Brasil S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

ao Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Narra o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada por um débito que alega 

desconhecer, o que lhe ocasionou danos morais e motivou a propositura 

da presente ação. No entanto, em contestação, a Reclamada combateu as 

alegações do Reclamante e apresentou provas suficientes da existência 

do débito por meio do Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP 

devidamente assinado pelo Reclamante, bem como de cópias dos seus 

documentos pessoais, o que demonstra a existência de relação jurídica 

entre as partes. Com relação aos documentos probantes apresentados 

pela Reclamada, colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado 

de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª 

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 1 Recurso Inominado: 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica entre 

as partes, não há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, desta forma, a 

negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer 

a improcedência da pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o 

conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos 

do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real 

ao direito supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, publique-se. Ana Lídia do 

C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010321-18.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI MARIANO ALVARENGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010321-18.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CLAUDINEI MARIANO ALVARENGA REQUERIDO: BANCO 

RCI BRASIL S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que 

possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há 

necessidade de produção de prova em audiência (art. 355, inciso I do 

CPC). Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Ante a informação da mudança 

de nome do Reclamado, opino pelo deferimento do pedido de retificação do 

polo passivo para constar Banco RCI Brasil S.A. Proceda o Sr. gestor com 

as alterações necessárias. Cuida-se de Reclamação aforada por Claudinei 

Mariano Alvarenga em desfavor de Banco RCI Brasil S.A. Noticia o 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Reclamado. Narra que possui com este um 

contrato de financiamento, mas que todas as parcelas estão quitadas. 

Desta forma propôs a presente reclamação requerendo a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em sede de 

contestação o Reclamado aduz que os pagamentos das parcelas são 

sempre feitos em atraso o que ocasiona a inscrição do nome do 

Reclamante junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como combate a 

existência de danos morais. Entretanto, verifico que as alegações do 

Reclamado não subsistem, pois não trouxe prova alguma de que o 

Reclamante efetua os pagamentos em atraso o que poderia justificar a 

inscrição restritiva. No caso, o Reclamante não reconhece o débito, 
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afirmando que as parcelas estão quitadas, inclusive apresentando o 

comprovante do mês de julho/2017 pago em dia, desta forma, incumbia ao 

Reclamado instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

inadimplência do Reclamante, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do 

Reclamado ao incluir o nome do Reclamante no cadastro de proteção ao 

crédito por débito indevido, já que os pagamentos estão sendo 

regularmente efetuados. O apontamento do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do banco 

Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes provoca o direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido do Reclamante, refletindo no patrimônio do 

Reclamado de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Diante do 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o 

Reclamado a pagar ao Reclamante o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. Opino, ainda, pela manutenção da 

decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. n. 6507407]. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010384-14.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANI TEREZINHA GRESELLE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT15530/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI OAB - MT18783/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010384-14.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: REGIANI TEREZINHA GRESELLE DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

HOKEN INTERNATIONAL COMPANY LTDA. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução para a produção de outras provas. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertida. Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual c.c. Indenização 

por Danos Materiais e Morais aforada por Regiani Terezinha Greselle de 

Oliveira em desfavor de Hoken International Company Ltda. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que 

razão assiste à Reclamante. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito (art. 373, I e II). 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata a Reclamante que celebrou com a Reclamada um contrato cujo 

objeto era a locação de um aparelho de tratamento de água denominado 

Ativo HK 4004 e também a higienização e manutenção desde por um 

período de 48 meses, sob a vigência de um plano de fidelidade. Narra que 

efetuou o pagamento de R$ 1.980,00 (um mil novecentos e oitenta reais) 

como garantia de comodato do aparelho, e ainda, mensalidades. Que 

adimpliu com todas suas obrigações fixadas no contrato, mas que em 

16/06/2015 o bebedouro parou de gelar água, oportunidade em que a 

Reclamante entrou em contato com a empresa Reclamada pelo suporte 

técnico, relatando o referido vício. Aduz que a atendente informou que 

dentro de 72 horas a assistência técnica entraria em contato para agendar 

uma visita. Afirma que ninguém entrou em contato, que ligou novamente no 

dia 28/07/2015 e foi orientada a ligar diretamente para o setor responsável 

pela franquia. Que ao fazer isso o mesmo declinou de sua 

responsabilidade, informando que ela deveria entrar em contato com a 

assistência técnica. Assevera que ligou novamente em 08/08/2015 e que 

uma funcionária se comprometeu a dar uma resposta o mais rápido 

possível, que ligou outra vez no dia 11/08/2015 e nada ainda havia sido 

feito. Que até a data da propositura da ação, quase 90 dias, a Reclamada 

não havia prestado qualquer assistência ao aparelho, embora continuasse 

cobrando as mensalidades do plano. Fatos que ensejaram a propositura 

da presente reclamação. Por sua vez, a Reclamada alega que não 

cometeu qualquer ilícito, que sempre atendeu a Reclamante de maneira 

satisfatória e que a demora no conserto do aparelho se deu pela ausência 

de peças, o que fora devidamente justificado a Reclamante e combate o 

pedido de danos materiais e morais. Pois bem, o defeito apresentado no 

aparelho é incontroverso já que alegado pela Reclamante e não negado 

pela Reclamada. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Em que pese às alegações da Reclamada, esta não comprovou que o 

produto encontrava-se em perfeitas condições de uso, ou que tenha 

solucionado o defeito. A Reclamada colaciona uma planilha afirmando 

tratar-se de ordens de serviço, sem assinatura da Reclamante, e um 

documento datado do dia 21/11/2015, o único assinado pela Reclamante e 

muito depois da propositura da ação, o que comprova o atraso na 

prestação da assistência. Assim, analisando detidamente os autos, 

verifico a inexistência de dúvidas de que o aparelho apresentou defeito, 

ocasionando a Reclamante a impossibilidade de utilizá-lo conforme 

pretendia, bem como que houve a demora superior a 150 (cento e 

cinquenta) dias para que o vício fosse sanado, o que enseja a 
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responsabilização da Reclamada, pelos danos causados a Reclamante. 

Primeiramente, não se verifica hipótese de dano moral indenizável, o fato 

de um filtro adquirido mediante mensalidades não efetuar a dupla função 

de gelar água e filtra-la mostra-se como mero aborrecimento, devendo a 

empresa sofrer com sanções do próprio mercado com sua falta de 

compromisso com os clientes, não sendo verificada nenhuma violação a 

direito da personalidade. Ademais, a função de filtrar a água, principal 

função do filtro adquirido, não foi contestada em nenhum momento na 

petição, sendo caso de abatimento proporcional do preço e não de 

devolução dos valores pagos pelo comodato em sua integralidade, na 

proporção de 50%. Deve somente ser determinando a requerida que 

ressarça a reclamada por metade dos valores pagos pelo filtro HK 4004 

(R$ 990,00) e das mensalidades enquanto vigio o plano (R$ 19.95), desde 

quando iniciado o defeito, já considerando eventuais acréscimos ocorridos 

durante a demanda. O abatimento proporcional do preço tem por 

fundamento o art. 19, I, do Código de Defesa do Consumidor, por haver 

sido apenas parcialmente cumprido o contrato pelo reclamado. Incabível a 

aplicação de multa por não estar prevista no contrato e danos morais. 

Declaro a rescisão do contrato sem quaisquer ônus a reclamante, por 

estar clara a falha na prestação do serviço contratado. Ante o exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais para DECLARAR 

rescindido o contrato de locação do aparelho Ativo HK 4004 firmado entre 

as partes, sem ônus para a reclamante, e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar a Reclamante o valor de metade dos valores dispendidos pelo filtro 

HK 4004 (R$ 990,00) e das mensalidades enquanto vigio o plano (R$ 

19.95), desde quando iniciado o defeito, já considerando eventuais 

acréscimos ocorridos durante a demanda, corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir do desembolso com juros de mora de 1% a.m. a contar da 

citação, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Opino, outrossim, pela manutenção da 

decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. n. 6490977]. Com vistas a 

evitar o enriquecimento sem causa do Reclamante, deve ser 

providenciada a devolução do produto defeituoso para a Reclamada, as 

expensas desta última. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de 

sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia 

d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 15 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-30.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000266-30.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ELIZABETE MARIA DE OLIVEIRA REQUERIDO: EB 

COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. A Reclamante 

requereu a desistência desta ação, consoante petição de id. n. 11000847. 

Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por 

sentença do pedido de desistência desta ação, e, em consequência, 

extinguindo o feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Submeto os autos ao 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 15 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-56.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GRAUPNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010021-56.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ANDRE LUIZ GRAUPNER REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. Com esteio no artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória 

(art. 355, I CPC). Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise das questões controvertidas. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais e Pedido de 

Antecipação de Tutela aforada por André Luiz Graupner em desfavor de 

Telefônica Brasil S.A. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente porque o Código de Processo Civil estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito (CPC art. 373 I e II). Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do indigitado Codex, 

compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo 

as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob 

pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Noticia o 

Reclamante que é titular de serviço de telefonia móvel prestado pela 

Reclamada e, embora reconheça o pagamento de faturas em atraso, 

sustenta que a Reclamada interrompeu integralmente a prestação de 

serviços antes do prazo normatizado pela ANATEL. Alega que tentou 

solucionar a questão administrativamente, mas não logrou êxito. Diante 

deste cenário, ingressou com a presente ação requerendo a condenação 

da Reclamada na obrigação de restabelecer o serviço em antecipação dos 

efeitos da tutela e, ainda, à condenação no pagamento de indenização a 

título de danos morais. Em contestação a Reclamada combateu as 

alegações do Reclamante argumentando que as faturas foram pagas com 

grande atraso, o que ocasionou o bloqueio do terminal telefônico e resistiu 

ao pleito de danos morais. Assim, incontroverso nos autos, a ocorrência 

de interrupção do fornecimento dos serviços contratados de telefonia, 

cingindo-se, pois, a controvérsia, à regularidade da conduta levada a 

efeito pela Reclamada. Pois bem, o art. 90 Resolução da Anatel de n. 

632/2014, dispõe sobre a obrigatoriedade de que a suspensão dos 

serviços por inadimplemento seja precedida da notificação do consumidor 

sobre a existência de débito vencido ou de término do prazo de validade 
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do crédito, para, então, efetivar a suspensão total de seus serviços. 

Nesse passo, a Reclamada não se desincumbiu de seu ônus de 

demonstrar a necessária e prévia notificação do Reclamante, corolário 

lógico do disposto no art. 6º, inciso III do CDC, que prevê a informação 

como direito básico do consumidor e para cumprir com o disposto na 

citada resolução da agência reguladora. Assim, ausente qualquer 

elemento de convicção a indicar que tenha o Reclamante sido 

informado/notificado sobre a iminente suspensão dos serviços, 

configurada está a má prestação dos serviços, devendo a Reclamada 

proceder ao restabelecimento, o que já fora implementado consoante 

petição de id. 6505345. Quanto ao pedido de indenização por danos 

morais, inegável que a falha mencionada, que se consubstancia em 

verdadeiro descumprimento de contrato por parte do fornecedor sem 

razão plausível, gera, de fato, dissabores ao consumidor. Todavia, como 

já pacificado nos Tribunais pátrios, o mero descumprimento contratual não 

tem o condão de acarretar a aplicação de indenização à parte inocente, 

salvo se se constatar ofensa a direitos fundamentais de índole 

constitucional, o que, definitivamente, não ocorre aqui. Ademais, é de se 

mencionar que o Reclamante contribuiu com a suspensão do serviço 

telefônico ao atrasar de forma corriqueira e por muitos dias os 

pagamentos das faturas e, nesse sentido, vejamos o entendimento 

jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

REPARATÓRIA. BLOQUEIO DE DUAS LINHAS TELEFÔNICAS POR FORÇA 

DO ATRASO NO PAGAMENTO DAS FATURAS. IMPONTUALIDADE DOS 

AUTORES COMPROVADA. REATIVAÇÃO JÁ REALIZADA, APÓS 

CONCESSÃO DE LIMINAR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS 

MORAIS, PELA CONTRIBUIÇÃO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - 

Recurso Cível Nº 71004645560, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto José Ludwig, Julgado em 18/02/2014). (g.n.) E 

ainda: Apelação Cível. Ação Indenizatória pelo Rito Sumário cumulado com 

Pedido de Antecipação de Tutela. Alegação de bloqueio de linha telefônica 

por falta de pagamento das faturas. Ausência de prova da alegação 

autoral. Suspensão do serviço realizada no exercício regular de direito. 

Súmula 90 do TJRJ. Ausência de danos morais. A inversão do ônus da 

prova do art. 6º VIII do CDC não isenta a parte autora de demonstrar o fato 

constitutivo do seu direito, cabendo-lhe fazer um mínimo de prova de sua 

alegação. Inteligência do art. 331, I do CPC. Sentença que julgou 

improcedente o pedido. Recurso conhecido e negado seguimento na forma 

do art. 557 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00176760220138190001 RJ 

0017676-02.2013.8.19.0001, Relator: DES. MARCELO CASTRO 

ANATOCLES DA SILVA FERREIRA, Data de Julgamento: 09/01/2014, 

VIGÉSIMA TERCEIRA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

31/01/2014 15:25). Por fim, vejo por bem consignar que não houve 

impugnação aos termos da contestação, oportunidade que o Reclamante 

teria para contrapor os argumentos tecidos pela Reclamada. Assim, tenho 

que a hipótese é de parcial procedência dos pedidos. Ante o exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados na inicial 

apenas para confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. n. 

6505288]. Com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. É o parecer 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 

9.099/95. Homologada, intime-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 18 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-51.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU VICENTE BALDISSERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ROBERTO BALDISSERA OAB - MT0022625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010183-51.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: DIRCEU VICENTE BALDISSERA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Por não haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, 

posto que o Reclamante assim o requereu em audiência de conciliação [id. 

n. 7163925]. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise das questões controvertidas. Trata-se de Ação de 

Repetição de Indébito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por 

Dirceu Vicente Baldissera em desfavor de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, entendo que parcial razão assiste ao 

Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito (CPC art. 373 I e II). Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata o Reclamante que adquiriu um imóvel residencial, oportunidade em 

que procurou a Reclamada para que efetuasse a transferência de 

titularidade do serviço de energia elétrica. Aduz que a Reclamada se 

negou a efetuar a mudança da titularidade posto que constavam débitos 

em nome do antigo morador. Narra que a Reclamada o coagiu a pagar os 

débitos caso quisesse alterar a titularidade da unidade consumidora. 

Afirma que por falta de alternativa efetuou o pagamento de duas contas 

no valor total de R$ 296,66 (duzentos e noventa e seis reais e sessenta e 

seis centavos). Desta forma, propôs a apresente ação pleiteando 

repetição de indébito e indenização por danos morais. De outro norte, a 

Reclamada afirma que conhece a lei e que jamais exigiria que o 

Reclamante efetuasse pagamentos de débitos pertencentes ao titular 

antigo da unidade consumidora, alega ausência de ato ilícito e combate o 

pedido de danos morais. Com efeito, no que atine à cobrança de R$ 

296,66 (duzentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), de 

rigor a procedência da pretensão neste ponto, pois constitui obrigação 

pessoal daquele que efetivamente se beneficiou dos serviços prestados, 

não se cuidando de obrigação propter rem, haja vista que a obrigação é 

pessoal do usuário. E nesse sentido trago à colação o seguinte julgado: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Processo nº 0032838-93.2012.811.0001 Origem: Quinto Juizado 

Especial Cível de Cuiabá Recorrente: Edson Silva de Camargo Recorrido: 

SANECAP – Companhia de Saneamento da Capital CAB Cuiabá – 

Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto EMENTA 

RECURSO INOMINADO. CONSUMO DE ÁGUA. DÉBITO EM ABERTO. 

NEGATIVAÇÃO. IMÓVEL ALIENADO SEM SOLICITAÇÃO DE 

CANCELAMENTO OU TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE CONSUMIDORA. 

DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. RECURSO 

NÃO PROVIDO. A responsabilidade pelo pagamento do consumo de água 

é daquele que solicitou à concessionária a prestação do serviço, ou seja, 

do detentor da titularidade, pois não se trata de obrigação propter rem. A 

negativação motivada por débitos deixados pelo novo proprietário 

afigura-se legítima quando não há prova de que após a alienação do 

imóvel houve pedido de cancelamento ou a transferência da titularidade da 

unidade consumidora. Sentença de improcedência mantida. (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 328389320128110001/2015, Turma Recursal 

Única, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 22/09/2015). (g.n.) 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - 

NEGATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA PELA EXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS PRETÉRITOS EM NOME DE TERCEIRO - ALEGADA SUCESSÃO 
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COMERCIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - RESPONSABILIDADE DA 

USUÁRIA/LOCATÁRIA ANTERIOR - OBRIGAÇÃO QUE NÃO SE VINCULA 

AO BEM - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO OBRIGATÓRIO 

DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. A empresa impetrante, atual 

locatária de imóvel, não pode ter negada sua solicitação dos serviços de 

energia elétrica na unidade consumidora local, ante a existência de débitos 

pretéritos que a própria impetrada atribui à usuária/locatária anterior, 

mormente se não configurada sucessão comercial entre as empresas, 

posto que a obrigação de pagar a dívida é pessoal e não “propter rem”, 

portanto, não se vincula à titularidade do bem.(ReeNec 149140/2013, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 16/03/2015) 

Importante destacar que a prática encontra-se vedada pela Resolução n. 

414/2010, sendo assim a devolução dos valores deve ocorrer em dobro, 

sendo o abuso apto a justificar aa incidência, do parágrafo único, do artigo 

42 do Código de Defesa do Consumidor. Quanto aos danos morais, 

entendo estes incabíveis, tendo em vista que da cobrança indevida não 

adveio nenhuma outra complicação. Colaciono julgado neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. NEGATIVA DA RÉ EM 

REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA UNIDADE 

CONSUMIDORA PARA O NOME DO AUTOR. DÉBITOS DE TERCEIROS. 

OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

Há comprovação da aquisição de propriedade do imóvel pelo autor (fl. 

12/14), por conseguinte, possui o direito a titularidade da unidade 

consumidora de energia elétrica do imóvel, sendo obrigação da ré a 

transferência da titularidade, ainda que existam débitos de antigos 

proprietários. A obrigação de quitação dos débitos referente às faturas de 

energia elétrica não se aderem à coisa, mas restam vinculadas ao 

contratante, que se utilizou do serviço (propter personam). Dano moral 

não configurado. A mera má prestação do serviço ou descumprimento 

contratual não enseja indenização por danos morais, devendo a parte 

requerente comprovar o real dano na esfera extrapatrimonial que teria 

sofrido, nos termos do art. 333 , I , CPC , o que não se desincumbiu o 

autor. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004956777, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marlene Landvoigt, Julgado em 

29/07/2014). (g.n.) Ante o exposto, opino pela PRODECÊNCIA PARCIAL 

dos pedidos para CONDENAR a Reclamada a reembolsar o Reclamante o 

valor de R$ 593,32 (quinhentos e noventa e três reais e trinta e dois 

centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a contar do desembolso e 

juros de mora de 1% a contra da citação, com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação conforme 

preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intime-se. Ana Lídia do 

C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de 

dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-38.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIDE INACIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000065-38.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCILEIDE INACIO DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista 

que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução para a produção de novas provas. 

Prima facie, assinalo que não há necessidade de realização de exame 

grafotécnico no presente caso, posto que a assinatura do documento da 

Reclamante e aquela aposta nos documentos apresentados pelo 

Reclamado são semelhantes, o que dispensa aludido recurso. Neste 

sentido transcrevo o seguinte julgado: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 1 Recurso 

Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: 

NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA 

QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA 

FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Ainda, 

opino pelo afastamento da suscitada preliminar de falta de interesse de 

agir, pois se mostra claro tal interesse uma vez que busca a Reclamante o 

provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. Presente o 

interesse de agir, não há que se falar em ausência de pretensão resistida. 

Quanto a prejudicial de mérito concernente a alegada prescrição, melhor 

sorte não assiste ao Reclamado eis que não restou configurada no 

presente caso, pois o prazo para cobrança de dívidas líquidas, constantes 

de instrumento público ou particular, como no caso em questão é de cinco 

anos, conforme previsto no art. 206 , § 5º , inciso I , do Código Civil e o 

Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 43, § 1º demonstra 

claramente que não podem constar dos sistemas de proteção ao crédito 

anotações relativas ao consumidor relativas a período superior 5 anos. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Morais aforada por Lucileide Inácio de Oliveira em desfavor de 

Banco Bradescard S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao Reclamante. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código 

de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Assim, noticia a Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado 

por dois débitos que alega desconhecer, aduzindo que tais anotações 

restritivas lhe ocasionaram danos de ordem moral. No entanto, em 

contestação, o Reclamado combateu as alegações da inicial e apresentou 

provas suficientes da existência do débito por meio de uma Proposta de 

Adesão devidamente assinada pela Reclamante, o que demonstra a 

regularidade da contratação do serviço bancário. Portanto, comprovada a 

relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios de ilicitude na 

anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu adimplemento, 

assim, a negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu 

o Reclamado no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, principalmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer 

a improcedência da pretensão autoral. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Submeto os autos ao 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 
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posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, publique-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de 

dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-57.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA IGNACIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000109-57.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ANGELICA IGNACIO DE SOUZA REQUERIDO: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com 

respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da questão controvertida. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos 

Morais proposta por Angélica Ignácio de Souza em desfavor de Embratel 

TVSAT Telecomunicações S.A. Noticia a Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

referente a um débito que alega desconhecer, afirmando não possuir 

relação jurídica com esta. Desta maneira, propôs a presente requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação a Reclamada não afasta as pretensões da 

Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a 

anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. 

Pois bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, 

como contrato devidamente assinado ou faturas inadimplidas, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a inadimplência da Reclamante. 

Assinalo que a única prova produzida pela Reclamada, consistente 

exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite como meio de afastar 

as afirmações autorais, como há muito tempo é o entendimento desta 

Corte. Os prints das telas servem como complemento quando há provas 

de um contrato vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como 

para corroborar com a existência de outros documentos aptos a prova. 

Vejamos o entendimento da Turma Recursal do TJMT: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADOS ESPECIAIS TURMA RECURSAL 

ÚNICA PAGE PAGE 10 Recurso Inominado nº 0021734-07.2012.811.0001 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: THIAGO 

LEONARDO ALVES DOS SANTOS Recorrido: OI S/A E M E N T A 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO 

NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR – VEROSSIMILHANÇA 

CONSTATADA – FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR 

– ANÁLISE DE PROVAS – TELAS DE SISTEMAS – SEM VALOR 

PROBATÓRIO – FRAUDE EVIDENCIADA – DEVER DE CAUTELA – FUNÇÃO 

SOCIAL DO CONTRATO NÃO OBSERVADO – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS – INOCORRÊNCIA – NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR 

NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (destaquei) E o entendimento do TJPR: 

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (PIC) C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. PROVA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA REGULARIDADE 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 

333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O 

CONDÃO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. Diante do 

exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, 

conhecer do recurso interposto e, no mérito, julgar provido, nos exatos 

termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 - 

Umuarama - Rel.: Marcelo de Resende Castanho - - J. 14.09.2015). (TJ-PR 

- RI: 001480697201481601730 PR 0014806-97.2014.8.16.0173/0 

(Acórdão), Relator: Marcelo de Resende Castanho, Data de Julgamento: 

14/09/2015, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2015) 

(destaquei). No caso, a Reclamante não reconhece a dívida e afirma não 

possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, incumbia a esta 

instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da relação 

contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada 

não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, 

II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e 

licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Desta forma, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Por fim, assinalo que a inscrição indevida por si só 

é capaz de ocasionar dano moral passível de indenização, contudo, 

verifico que há negativação preexistente no extrato apresentado pela 

Reclamante, efetivada pelo Banco Bradesco em data de 29/08/2013, no 

valor de R$ 291,58 (duzentos e noventa e um reais e cinquenta e oito 

centavos) ao passo que ela não demonstra que esta inscrição é indevida 

e que também está sendo discutida judicialmente, não havendo assim que 

se falar em indenização por danos morais, diante da previsão da Súmula 

385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Ora, em que pese as razões expostas pela Reclamante, é 

certo que possui negativações preexistentes. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão apenas para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da anotação restritiva, sem indenização por 

danos morais ante a preexistência de outras negativações, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 
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que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de 

dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010303-94.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MODESTO DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010303-94.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GILMAR MODESTO DE ABREU REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Dispenso o 

relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente 

lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Quanto a suposta conexão existente com a demanda da 

primeira vara de Nova Mutum/MT, entendo que seria tumultuária já que 

tratam-se de ritos diversos, servindo apenas para atrasar o bom 

andamento processual. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c. 

Inexigibilidade e Indenização Por Danos Morais proposta por Gilmar 

Modesto de Abreu em desfavor de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos 

Financeiros. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão ao Reclamante. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Noticia o Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada referente a débitos que alega desconhecer, 

afirmando não possuir relação jurídica com esta, argumentando que a 

anotação restritiva lhe ocasionou danos morais. No entanto, em 

contestação, a Reclamada combateu as alegações do Reclamante e 

apresentou provas suficientes da existência dos débitos por meio dos 

documentos que vieram anexados, mormente pelo Contrato de Abertura 

de Conta Corrente e Conta Poupança, devidamente assinado pelo 

Reclamante junto ao Banco do Brasil, do qual a Reclamada é cessionária 

do crédito, informação corroborada pelo competente instrumento de 

cessão de crédito. Neste aspecto, embora não conste nos autos 

documentos que dê ciência ao Reclamante da cessão do crédito pelo 

Banco do Brasil à Reclamada, tão fato, por si só, não elide a obrigação do 

Reclamante em saldar a dívida e a Reclamada de cobrar pelo crédito 

regularmente cedido. Cito recente julgado neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. 

IRREGULARIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. A falta de notificação do devedor acerca da cessão de crédito 

não tem o condão de impedir o cessionário de exercer os atos 

conservatórios do direito cedido, ante o disposto no art. 293 do Código 

Civil. Como tal, o apontamento do nome do devedor em registros de 

proteção ao crédito. Comprovada a dívida e a eficácia da cessão de 

crédito, não há como declarar-se a inexistência do débito e determinar-se 

o cancelamento da inscrição negativa correspondente. Pedido 

improcedente. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70055221386, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 24/10/2013). (TJ-RS - AC: 

70055221386 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 24/10/2013, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 25/10/2013) (g.n.). Quanto ao débito, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude da anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu 

adimplemento, desta forma, a negativação do nome do Reclamante não só 

é legítima como agiu a Reclamada no exercício regular do seu direito. 

Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido, com resolução do mérito, 

nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o projeto 

de sentença que submeto à apreciação da Excelentíssima juíza de Direito 

do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia 

d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-24.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GOMES DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000538-24.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LUIS GOMES DINIZ REQUERIDO: AMERICEL S/A Vistos, etc. 

Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Não vislumbro complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da questão 

controvertida. Quanto à impugnação ao pedido de justiça gratuita, é cediço 

que conforme o artigo 98 do Código de Processo Civil “a pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Ademais, sobre a 

declaração de miserabilidade para o benefício da gratuidade da justiça já 

decidiu o STF, vejamos: "A simples declaração de miserabilidade jurídica 

por parte do interessado é suficiente para a comprovação desse estado, 

nos termos do artigo 4º, § 1º, da Lei 1.060/50. (STF - RE 205.029/RS - DJU 

de 07.03.97)". Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Indenização por Danos Morais proposta por Luis Gomes Diniz em 

desfavor de Claro S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, entendo que não assiste razão ao Reclamante. 
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A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito (CPC art. 373 I e II). Além disso, segundo a 

regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Relata o Reclamante 

que utiliza o serviço de telefonia móvel ofertado pela Reclamada há 7 

(sete) anos, mas que nos últimos 6 (seis) meses vem sofrendo com a 

qualidade do serviço, o que lhe ocasionou transtornos no âmbito moral, 

pela impossibilidade de manter contato com parentes distantes ante 

alegada dificuldade em utilizar o serviço, discorrendo sobre falha de sinal 

e impossibilidade de realização de chamadas, fatos que ensejaram a 

propositura da presenta ação. Em sua peça contestatória a Reclamada 

argumenta que o serviço foi regularmente prestado e utilizado, alega 

ausência de provas do pleito autoral e combate o pedido de indenização 

por danos morais. Pois bem, de toda forma, verifico que o Reclamante não 

instruiu os autos com elementos suficientes para melhor análise da 

demanda, isto é, não trouxe com a inicial informações inequívocas do 

alegado, vejo que estão ausentes os elementos que comprovem a 

existência de defeito na prestação do serviço, trazendo o Reclamante 

meras alegações destituídas de provas. O Reclamante se atém em 

mencionar falha no serviço, porém não esclarece em que momento ocorre 

essas falhas e por quanto tempo duram. A ausência dessas informações 

dificulta inclusive a defesa da empresa Reclamada, que não terá 

condições de impugnar ou justificar as ocorrências. Tais provas são de 

fácil produção, como laudo de um técnico, por exemplo, entretanto, nada 

há nos autos que respaldem a procedência do pedido. Desta maneira, o 

Reclamante não comprova o fato constitutivo do seu direito, e nesse 

campo, embora possível a inversão do ônus da prova, consoante autoriza 

o Código de Defesa do Consumidor no art. 6º, inciso VIII, não é viável a 

transferência de tal encargo à parte ré, pois o ordenamento jurídico não 

permite a exigência de prova de conteúdo negativo. Cabe sinalizar que as 

provas que se submetem à inversão do ônus da prova são aquelas cuja 

produção não é possível ao consumidor, ou sua produção lhe seria 

extremamente penosa. Não sendo o caso, impera a regra estabelecida no 

art. 373, I, do CPC, qual seja, compete a Reclamante positivar o fato 

constitutivo de seu direito. Colaciono julgado neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE 

PEDIDO E DE INÍCIO DE PROVAS - INTELIGÊNCIA DO ART. 333 DO CPC - 

RESCISÃO CONTRATUAL - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - DANO 

MORAL - MERO ABORRECIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

MAJORAÇÃO - CABIMENTO. Incabível a inversão do ônus da prova, 

porquanto não requerido pelo interessado e nem demonstrada, pelo 

mesmo, a existência de início de provas de suas alegações. A simples 

ocorrência de um fato, sem que resulte maiores prejuízos à parte, não é 

capaz de gerar prejuízo de ordem moral, pois a despeito do desgaste 

emocional e do dissabor experimentados pela parte autora e ainda que 

tenha havido falha na relação dos contratantes, com a consequente 

rescisão do contrato, fato é que tal evento não é capaz, por si só, de dar 

ensejo à configuração de um verdadeiro abalo de ordem moral. 

Considerando o real trabalho desenvolvido pelo advogado do autor, e em 

especial a possibilidade de que o proveito relativo à demanda possa não 

ser significativo a ponto de permitir a remuneração digna de seu patrono, 

cabível a fixação da verba honorária no importe de R$ 800,00 (oitocentos 

reais). Destarte, a possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas 

especiais circunstâncias que o CDC autoriza, quais sejam, quando a 

alegação for verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente 

ao fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos, posto que, não havendo provas do suposto ato ilícito perpetrado, 

não vislumbro conduta ilícita da Reclamada. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para homologação conforme preceitua o 

artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intime-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro 

Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-17.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DA SILVA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000435-17.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FABRICIO DA SILVA PRADO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do CPC, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução para a 

produção de novas provas. Assinalo que não há necessidade de 

realização de exame grafotécnico no presente caso, posto que a 

assinatura do Reclamante aposta no termo de audiência [id. n. 10921702] 

e aquela grafada no contrato apresentado pelo Reclamada são 

semelhantes, o que dispensa aludido recurso. Neste sentido transcrevo o 

seguinte julgado: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª 

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 1 Recurso Inominado: 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Passa a analisar o mérito. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

aforada por Fabrício da Silva Prado em desfavor de Banco Bradescard 

S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão ao Reclamante. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo 

Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Assim, noticia o Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

por um débito que alega desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva 

lhe ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em contestação, a 

Reclamada combateu as alegações da inicial e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio de um Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP devidamente assinada pelo Reclamante, o 

que demonstra a regularidade da contratação do serviço telefônico. 

Portanto, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos 
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indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante 

do seu adimplemento, assim, a negativação do nome do Reclamante não 

só é legítima como agiu a Reclamada no exercício regular do seu direito. 

Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, principalmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido, com resolução do mérito, 

nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Submeto 

os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, publique-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-59.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO GARCIA POSSANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO)

DANUSA SERENA ONEDA OAB - MT0013124A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000568-59.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: HELIO GARCIA POSSANI REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. Dispenso o 

relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juizado Especial pela alegada necessidade de exame grafotécnico, 

uma vez que a Reclamada sequer apresentou o contrato com a suposta 

assinatura a que deseja ver periciada. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Negócio Jurídico c.c. Indenização Por Danos Morais 

aforada por Helio Garcia Possani em desfavor de BV Financeira S.A. 

Crédito, Financiamento e Investimento. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste ao 

Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, posto que o 

Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Noticia o Reclamante que recebeu um carnê e um 

certificado de seguro de veículo emitidos pela Reclamada, mas que não 

adquiriu nenhum veículo, tampouco contratou seguro. Relata que ao se 

deparar com esta situação entrou em contato com a Reclamada e tomou 

conhecimento da existência de um contrato de financiamento firmado em 

seu nome referente a um veículo Ford Fiesta Sedan, que fora orientado a 

enviar a Reclamada uma declaração de próprio punho, comprovante de 

residência e um boletim de ocorrência. Que após o envio das informações 

a Reclamada entrou em contato algumas vezes cobrando o boleto vencido 

e que decorridos alguns dias não mais o procurou. Aduz, entretanto, que 

anos depois fora surpreendido pela polícia em seu local de trabalho 

intimando-o para comparecer à Superintendência Regional da Polícia 

Federal para prestar esclarecimentos e que, ao comparecer, fora 

informado que se tratava da apreensão de um veículo em seu nome e que 

era o mesmo veículo Ford Fiesta Sedan que circulava no estado de Mato 

Grosso do Sul contendo drogas ilícitas e, aparentemente, ele poderia estar 

envolvido com tráfico de drogas. Por estas razões, propôs a presente 

ação indenizatória. Em sede de contestação, a Reclamada alega que o 

contrato fora firmado pelo Reclamante e que não se trata de fraude, 

argumenta que não há defeito na prestação de serviços e combate o 

pedido de indenização por danos morais. Entretanto, a Reclamada não 

carreou qualquer contrato ou documento que tenha sido assinado pelo 

Reclamante para que ateste o financiamento do referido veículo. Assim, os 

fatos alegados pela Reclamada não podem ser considerados como 

excludentes de responsabilidade, eis que cabe à prestadora de serviços 

acautelar-se para que fatos como o noticiado nos autos não se 

concretizem, devendo responder pelos danos causados à imagem 

daquele que, embora conste como titular no ato da contratação, 

efetivamente não a realizou. Desta forma, a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II do CPC). 

Por outro lado, o Reclamante fez prova categórica dos fatos, por meio do 

carnê e do boletim de ocorrência onde constam os fatos aqui noticiados. 

Assim, estando comprovados os fatos trazidos à apreciação, a 

procedência da pretensão é medida que se impõe. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. São considerados consumidores todos 

aqueles que foram vítimas do dano, independentemente da aquisição ou 

não de produtos como destinatário final a teor do artigo 17 do Código de 

Defesa do Consumidor. A responsabilidade dos fornecedores de produtos 

e prestadores de serviços é objetiva na forma do artigo 14 do mesmo 

Codex, razão pela qual, independentemente da existência de culpa, a 

empresa responde pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos na realização dos serviços que lhes presta. 

Assim, o serviço é defeituoso quando permite que terceiro falsário celebre 

contrato mediante fraude. Partindo dessas premissas, os percalços pelos 

quais passou o Reclamante não podem ser tidos como simples 

aborrecimentos do cotidiano, pois foi sofreu injusta suspeita de prática 

criminosa, o que certamente causou constrangimentos além da 

normalidade, restando configurados os danos morais indenizáveis. Trago 

a baila o seguinte julgado neste sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO ARBITRADO COM RAZOABIL IDADE E 

PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A contratação de cédula 

de crédito bancário para financiamento de veículo em nome do autor 

mediante fraude e a indevida inscrição do seu nome em cadastros 

restritivos de crédito são fatos que ensejam danos morais indenizáveis. 2. 

A empresa revendedora de veículos e a instituição financeira que 

disponibilizou o capital necessário à concretização dos negócios são 

solidariamente responsáveis pelos danos experimentados pelo 

consumidor (artigo 7º, parágrafo único, do CDC). 3. Constatada a 

interdependência entre os contratos de compra e venda e de 

financiamento, bem como a responsabilidade solidária decorrente da 

legislação consumerista, evidente o dever de a concessionária 

revendedora de veículos reparar os danos causados à parte autora, 

vítima de fraude. 4. Para a configuração do dano moral não é relevante 

que os fatos tenham se desenvolvido a partir de conduta ilícita praticada 

por terceiro. 5. O valor da indenização deve atender ao caráter punitivo e 

pedagógico da condenação e se adequar à gravidade do dano, atentando 

para a situação econômica do causador do dano. 6. Apelação da primeira 

ré conhecida, mas não provida. Unânime. (TJ-DF - APC: 20130110748677, 

Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 25/11/2015, 3ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/12/2015 . Pág.: 180) (g.n.) Neste 

caminhar, a Constituição da República, no inciso V e X do seu artigo 5º 

expressa que: Art. 5º, omissis V - É assegurado o direito de resposta, 

proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 

imagem; (...) X – São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
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imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente da sua violação. Assim, entendo que a 

situação a qual o Reclamante fora submetido foi capaz de macular a sua 

honra, que é o conjunto de qualidades que caracterizam a dignidade da 

pessoa, o respeito dos concidadãos, o bom nome, a reputação, portanto 

merece e deve ser tratada com respeito e zelo por todos, ensejando justa 

reparação, quando atacada. O artigo 186 do Código Civil Brasileiro 

assevera que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Nesse passo é o disposto no 

artigo 927 do mesmo Codex: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Deste modo, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. In casu, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa do Reclamante, 

refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a coibir a reiteração da 

prática ilícita. Posto isto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão contida na 

inicial para DECLARAR a inexistência do negócio jurídico consistente no 

financiamento do veículo Ford Fiesta Sedan de placa NPP 2961, bem como 

do seguro BV Mais Auto Preço Fixo n. 1141749903 e a inexistência de 

todos os débitos provenientes destes contratos para e CONDENAR a 

Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É o parecer, que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito Juizado Especial 

Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-54.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SCHARF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DI ANGELO OAB - MT23553/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000439-54.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ALEX SCHARF REQUERIDO: AYMORE Vistos, etc. 

Dispenso o relatório ex vi do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente 

lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Não há que se 

falar em complexidade suficiente a afastar a competência deste Juizado 

Especial pela alegada necessidade de perícia contábil, posto que tal prova 

se mostra completamente desnecessária no caso em apreço. Ademais, 

registro que inexiste obrigatoriedade de esgotamento da via administrativa 

para que a parte possa acessar o Poder Judiciário. Portanto, a ausência 

de requerimento administrativo não implica em falta de interesse de agir e 

está em consonância com o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição 

Federal. Passo a análise meritória. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais com Pedido de 

Tutela de Urgência proposta por Alex Scharf em desfavor de Aymoré 

Crédito, Financiamento e Investimento S.A. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, pois pela regra do Código de Processo Civil (art. 

373, I e II do CPC) compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O Reclamante propôs a presente ação indenizatória sob 

a alegação de que o seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito que afirma 

desconhecer. Narra que após realizar consulta regular de seu CPF 

constatou uma inscrição restritiva efetivada pela Reclamada no valor de 

R$ 23.574,72 (vinte e três mil quinhentos e setenta e quatro reais e 

setenta e dois centavos). Aduz nunca ter celebrado qualquer tipo de 

contrato com a Reclamada, desta forma, propôs a presente ação 

requerendo indenização por danos morais. Em sede de contestação a 

Reclamada alega culpa de terceiro pela ocorrência dos fatos, ausência de 

provas e inexistência do dever de indenizar. Pois bem, verifico que as 

alegações da Reclamada não subsistem, pois não coligiu prova alguma de 

que o valor objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de 

apresentar documentos, como contrato devidamente assinado pelo 

Reclamante, documento este apto a amparar as suas alegações e 

constatar a alegada inadimplência. No caso, o Reclamante não reconhece 

a dívida, desta forma, incumbia à Reclamada instruir a contestação com 

provas irrefutáveis da inadimplência, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Portanto, está demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte da Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Nestes casos, o dano moral é in 

re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação. A negativação 

indevida em cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização 

por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos 

suportados. No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a 

fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

10.000,00 (dez mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido do Reclamante, refletindo no patrimônio da 

Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva, DECLARAR nulo o contrato de n. 

20026216144000 com o cancelamento definitivo de cobranças oriundas 

deste instrumento e para CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante 

a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por 

danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta 
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data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com 

resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Confirmo a multa diária arbitrada por ocasião da decisão 

que antecipou os efeitos da tutela [id. n. 9463928], para que esta produza 

os efeitos inerentes ao seu descumprimento bem como opino pela 

manutenção de referida decisão, limitando-a ao valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), ante a reprovabilidade do caso concreto. Caso não tenha 

sido cumprida a liminar, determino que o cartório cumpra-a de forma direta, 

expedindo ofício ao SPC/Serasa e ao cartório para cancelar o protesto 

para baixa da anotação restritiva, às expensas da reclamada. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de 

dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-15.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000461-15.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ALLAN RODRIGUES DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Visto, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme se depreende evento n. 

12757681 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010346-31.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR MUNIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NEVES DE SOUSA OAB - MT0014329A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010346-31.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CLAUDIONOR MUNIZ DE SOUZA REQUERIDO: RENOVA 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. As partes celebraram acordo, consoante se extrai da petição 

anexa à movimentação de id. n. 10846019 destes autos. Sendo assim, 

opino pela homologação do referido acordo por sentença, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. Sem honorários 

advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-06.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000190-06.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LEONARDO SILVA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. O Reclamante requereu a desistência desta 

ação, consoante se denota da petição de id. n. 9921096 destes autos. 

Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por 

sentença do pedido de desistência desta ação, e, em consequência, 

extinguindo o feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Submeto os autos ao 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de 

dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010330-77.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARY VALDA FEITOSA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010330-77.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARY VALDA FEITOSA MOREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios que 

possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que as provas 

dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória (art. 355, I CPC). Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Mary 

Valda Feitosa Moreira em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

não assiste razão a Reclamante. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II 

do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo 

do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Narra a Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada por um débito 

que alega desconhecer e que tal fato lhe ocasionou danos morais, o que 

ensejou a propositura da presente ação. No entanto, em contestação, a 

Reclamada combateu as alegações da Reclamante e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio do Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP devidamente assinado pela Reclamante, 

bem como de cópias dos seus documentos pessoais, o que demonstra a 

existência de relação jurídica entre as partes. Com relação aos 

documentos probantes apresentados pela Reclamada, colaciono recente 

julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 1 

Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA 

Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). 

Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há 

nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome 

da Reclamante não só é legítima como agiu a Reclamada no exercício 

regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu a Reclamante 

de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só 

para atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, 

especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta 

caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando a Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, publique-se. Ana Lídia do 

C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010325-55.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DOS SANTOS VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010325-55.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA ANTONIA DOS SANTOS VAZ REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios que 

possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que as provas 

dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória (art. 355, I CPC). Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c. Inexigibilidade de 

Débito e Indenização por Danos Morais proposta por Maria Antonia dos 

Santos Vaz em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão a Reclamante. A solução do litígio não demanda muito 
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esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II 

do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo 

do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada por um débito 

que alega desconhecer e que tal fato lhe ocasionou danos morais, o que 

ensejou a propositura da presente ação. No entanto, em contestação, a 

Reclamada combateu as alegações da Reclamante e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio do Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP devidamente assinado pela Reclamante, 

bem como de cópias dos seus documentos pessoais, o que demonstra a 

existência de relação jurídica entre as partes. Com relação aos 

documentos probantes apresentados pela Reclamada, colaciono recente 

julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 1 

Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA 

Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). 

Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há 

nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome 

da Reclamante não só é legítima como agiu a Reclamada no exercício 

regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu a Reclamante 

de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só 

para atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, 

especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta 

caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando a Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, publique-se. Ana Lídia do 

C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010326-40.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CRISTINA DE SIQUEIRA BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAFAEL BUSS OAB - MT0007023A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010326-40.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ALESSANDRA CRISTINA DE SIQUEIRA BOTELHO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório 

com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 14 da Lei 

9.099/95. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória 

(art. 355, I CPC). Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de Ação de Indenização 

por Danos Materiais e Morais proposta por Alessandra Cristina de Siqueira 

Botelho em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

a Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada por um débito que alega 

desconhecer, afirmando que possui a linha telefônica n. 65-99692-9596, 

mas que foi negativada por um contrato inadimplido referente ao n. 

65-99692-9694 aduzindo tratar-se de um golpe, visto que não possui tal 

terminal telefônica e que tal fato lhe ocasionou danos morais, o que 

ensejou a propositura da presente ação. No entanto, em contestação, a 

Reclamada combateu as alegações da Reclamante e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio do Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP devidamente assinado pela Reclamante 

referente ao telefone n. 65-99692-9694 bem como de cópias dos seus 

documentos pessoais, o que demonstra a existência de relação jurídica 

entre as partes. Com relação aos documentos probantes apresentados 

pela Reclamada, colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado 

de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª 

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 1 Recurso Inominado: 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 
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REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica entre 

as partes, não há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, desta forma, a 

negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Ademais, vejo por bem consignar que 

não houve impugnação à contestação, oportunidade que a Reclamante 

teria para contradizer as informações e os documentos apresentados. 

Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão 

autoral. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com 

resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, publique-se. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de 

dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-17.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000047-17.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FLAVIO DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Flávio dos Santos em 

desfavor de Telefônica Brasil S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

ao Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela 

regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Relata o Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada por um débito que alega desconhecer, aduzindo 

que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de ordem moral. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da inicial e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio Termo de 

Adesão e Contratação de Serviços SMP devidamente assinado pelo 

Reclamante, bem como de cópia dos seus documentos pessoais, o que 

demonstra a regularidade da contratação do serviço. Com relação aos 

documentos probantes apresentados pela Reclamada, colaciono recente 

julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 1 

Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA 

Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). No mais, 

cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do 

devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do 

cadastro, não respondendo o credor pela ausência do envio da 

notificação por este órgão. Trago à colação ementa neste sentido: AÇÃO 

DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. 

CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. Consoante documentação 

apresentada pela ré (fls. 12 e 40), que a inscrição em nome da autora foi 

feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O SERASA é responsável para realizar a 

prévia comunicação ao devedor, conforme art. 43, § 2º, CDC. Comprovada 

a diligência nas fls. 66/68. Assim, no caso dos autos, é parte ilegítima para 

figurar no pólo passivo da presente demanda em relação ao registro 

existente em nome do autor, haja vista que a abertura do cadastro não 

ocorreu por sua própria iniciativa, mas por solicitação do credor (Banco 

Itaú S.A.), limitando-se a entidade cadastral a mera reprodução. Sentença 

mantida por seus fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004930814, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 17/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004930814 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 

17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não há falar em 

responsabilização da Reclamada pela alegada ausência de notificação do 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Portanto, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há 

nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, assim, a negativação do nome do 

Reclamante não só é legítima como agiu a Reclamada no exercício regular 

do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante de 

provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só para 

atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, 

especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta 

caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 
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RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial condenando o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010381-88.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ANASTACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010381-88.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CRISTIANE ANASTACIO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Visto, etc. A Reclamante, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, conforme se depreende evento n. 

9123640 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-21.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000286-21.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JACKELINE DIAS DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório ex vi do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da questão controvertida. 

Cuida-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c. Inexigibilidade de 

Débito e Indenização por Danos Morais proposta por Jackeline Dias de 

Souza em desfavor de Banco Itaucard S.A. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, pois pela regra do Código de Processo Civil (art. 

373, I e II do CPC) compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, pela regra dos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

A Reclamante propôs a presente ação indenizatória sob a alegação de 

que o seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Reclamado referente a um débito que afirma desconhecer que 

a anotação restritiva lhe ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em 

contestação, o Reclamado combateu as alegações da Reclamante e 

apresentou provas suficientes da existência de relação jurídica entre as 

partes por meio dos documentos acostados, mormente pelas faturas de 

cartão de crédito apresentadas e áudios de gravações de atendimentos 

telefônicos entre a Reclamante e uma de suas prepostas, de onde ser 

verifica a existência de contratação e utilização do serviço bancário. 

Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há 

nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome 

da Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no exercício 

regular do seu direito. Ademais, impende registrar que a Reclamante não 

nega o vínculo contratual com o Reclamado, entretanto, não apresenta 

comprovantes de pagamento dos débitos, relegando, talvez pela 

possibilidade de ser socorrer da inversão do ônus da prova, ao 

Reclamado o encargo de produzir todas as provas. Todavia, as provas 

que se submetem à inversão do ônus são aquelas cuja produção não é 

possível ao consumidor, ou sua produção lhe seja extremamente penosa. 

Não sendo o caso, impera a regra estabelecida no art. 373, I, do CPC, qual 

seja, compete a Reclamante positivar o fato constitutivo de seu direito. 

Desta maneira, a Reclamante não comprova o fato constitutivo do seu 
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direito, e nesse campo, embora possível a inversão do ônus da prova, 

consoante autoriza o Código de Defesa do Consumidor no art. 6º, inciso 

VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico 

não permite a exigência de prova de conteúdo negativo. Assim, não é 

possível concluir que a negativação é indevida, posto que ausente a prova 

do pagamento da dívida. Vejamos o entendimento jurisprudencial: ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADOS ESPECIAIS TURMA 

RECURSAL ÚNICA 1 RECURSO INOMINADO N. 0046594-72.2012.811.0001 

RECORRENTE: CLEUSA ALZIRA MONTALVAO. RECORRIDA: SANECAP – 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL. SÚMULA DO JULGAMENTO 

RECURSO INOMINADO – COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO – 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – INSCRIÇÃO DO NOME DA 

CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA 

DO PAGAMENTO ACORDO FORMALIZADO – ART. 333, I, CPC – 

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. De 

acordo com o art. 333, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao 

autor provar o fato constitutivo de seu direito. 2. A inscrição do nome da 

consumidora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular 

do direito, ante a não comprovação de pagamento do débito que a 

originou, inexistindo assim, o dever de indenizar do fornecedor. 3. 

Conforme mencionado na fundamentação da sentença recorrida: “(...) Por 

outro lado, a Reclamada traz aos autos termo de reconhecimento e 

parcelamento da dívida, assinado pela Reclamante, justamente tendo como 

objeto as faturas que seriam indevidas, ante a não prestação do serviço”. 

4. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com os honorários advocatícios 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a 

sua execução em face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50. Cuiabá. 27 

de fevereiro de 2015. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA Juiz de Direito – 

R e l a t o r .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

465947220128110001/2015, JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, Turma 

Recursal Única, Julgado em 27/02/2015, Publicado no DJE 27/02/2015). 

(g.n.) Desta forma, a improcedência da pretensão é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto este projeto de sentença a Excelentíssima Juíza de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 26 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-40.2017.8.11.0086
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GIULIAN ISABELLE DA SILVA MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000330-40.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GIULIAN ISABELLE DA SILVA MOTTA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Relação Jurídica c.c. com Indenização Por Danos Morais proposta por 

Giulian Isabelle da Silva Motta em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia 

grafotécnica para solução do presente litígio. Ora, no caso, a Reclamante 

sustenta que não celebrou o contrato que constitui o débito cuja 

declaração de inexigibilidade pretende, enquanto, de outro lado, a 

Reclamada apresentou Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP 

com assinatura que alega pertencer a autora. Entretanto, tanto dos 

documentos apresentados pela Reclamante, quanto pela Reclamada, noto 

dissensão nas assinaturas, como na carteira de identidade da autora, na 

procuração outorgada ao seu advogado e nos documentos apresentados 

pela Reclamada. Ou seja, para que se resolva o conflito, imperioso 

constatar se as assinaturas, de fato, pertencem a Reclamante, isso, por 

meio do competente exame grafotécnico. Com efeito, os Juizados 

Especiais Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, 

em atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas(...). Aliás, nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA 

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS ESTÁ ADSTRITA ÀS CAUSAS DE MENOR COMPLEXIDADE. 2. 

NA HIPÓTESE DOS AUTOS, A RECORRIDA AFIRMA NÃO POSSUIR 

CONTRATO DE TELEFONIA COM A EMPRESA RECORRENTE, MAS A RÉ 

TROUXE AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA 

DE CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS P ARTES. ASSIM, É 

IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA 

VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO 

DOCUMENTO, REVELANDO-SE ADEQUADA A VALORAÇÃO DO JUIZ DA 

ORIGEM. 3. DIANTE DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, VERIFICA-SE A 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA, QUE RESULTA NA INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS TERMOS DO ART. 3º E 51, II, 

DA LEI 9.099/95. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A SÚMULA DE 

JULGAMENTO SERVIRÁ DE ACÓRDÃO, A TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 

46 DA LEI N. 9.099/95. CONDENADA A RECORRENTE AO PAGAMENTO 

DAS CUSTAS, QUE RESTA SUSPENSO EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA CONCEDIDA. SEM HONORÁRIOS, EM FACE DA AUSÊNCIA DE 

CONTRARRAZÕES.(TJ-DF - ACJ: 260707520118070009 DF 

0026070-75.2011.807.0009, Relator: LEILA CURY, Data de Julgamento: 

08/05/2012, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: 10/05/2012, DJ-e Pág. 314) Partindo dessas 

premissas, bem como se apresentando necessária a realização de perícia 

grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura aposta nos 

documentos apresentados, outro caminho não há a não ser reconhecer 

que não se trata de demanda de menor complexidade. Ante o exposto, 

opino pela EXTINÇÃO do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 

3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de 

dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-47.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE STEFANI RAMOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000336-47.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GRACIELE STEFANI RAMOS ALVES REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 14 da Lei 

9.099/95. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de produção de 

provas em audiência, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo 

Civil. Não vislumbro complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c. 

Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais proposta por 

Graciele Stefani Ramos Alves em desfavor de Telefônica Brasil S.A. 

Sustenta a Reclamante que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção 

ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer, 

aduzindo nunca ter contratado seus serviços. Desta forma propôs a 

presente ação requerendo a desconstituição do débito e indenização por 

danos morais. Em sede de contestação a Reclamada não afasta as 

pretensões da Reclamante, se limitando a alegar que o débito é devido, a 

anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. 

Pois bem, verifico que as alegações da Reclamada não subsistem, pois 

não trouxe prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva é 

devido, deixando de apresentar documentos capazes de amparar as suas 

alegações, como o contrato devidamente assinado pela Reclamante e 

constatar a contratação de serviço, bem como a sua inadimplência. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Outrossim, não prevalece a alegação de ocorrência de fraude alegada 

pela Reclamada, uma vez que, assumindo o risco do negócio, é sua a 

responsabilidade de zelar pela lisura de suas contratações e diligenciar no 

sentido de evitar fraudes perpetradas por terceiros, nos exatos moldes da 

atual jurisprudência consoante segue: Direito do Consumidor. Ação de 

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sentença de 

procedência. Negativação indevida decorrente de fraude. 

Responsabilidade da Instituição Financeira. Risco do negócio. Na hipótese, 

o dano moral é in re ipsa e o quantum debeatur adequado. A existência de 

outras negativações ilegítimas e questionadas judicialmente pelo devedor 

não afasta o dever de indenizar, mostrando-se inaplicável os termos da 

Súmula nº 385 do STJ. Verba honorária também não comporta majoração, 

haja vista a baixa complexidade da demanda. MANTIDA A SENTENÇA. 

DESPROVIMENTO DOS RECURSOS, NA FORMA DO ARTIGO 557, CAPUT, 

DO CPC. (TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 01698108220118190001 RJ 

0169810-82.2011.8.19.0001. Rel. DES. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 

BITENCOURT, julgado em 08/01/2015, Vigésima Sétima Câmara 

Cível/Consumidor). (destaquei). Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da empresa Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando a existência de diversas inscrições 

nos órgãos de proteção ao crédito após a presente "negativação", 

conforme contestação, fixo a indenização dos danos morais em R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da Reclamante, refletindo no patrimônio da 

Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita e, ainda, em 

consonância com o atual entendimento da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso, consoante se extrai do recente julgado abaixo 

transcrito: Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito 

a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Determino que a parte reclamada exclua a requerente dos cadastros de 

proteção ao crédito. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-10.2017.8.11.0086
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000138-10.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LUIS DA CRUZ DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código 

de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Luis da Cruz dos Santos 

em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante que seu 

nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo 
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Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer. Desta forma 

propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação o 

Reclamado não elide as pretensões do Reclamante, se restringindo a 

alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima 

e a combater a existência de danos morais. Entretanto, verifico que as 

alegações do Reclamado não subsistem, pois não apresentou prova 

alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva é são devido, deixando 

de comprovar por meio de documentos, como o contrato entabulado com o 

Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, 

capazes de amparar as suas alegações e constatar a alegada 

inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES 

DESDE A DATA EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O 

ENCERRAMENTO DA CONTA. POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE 

TARIFAS E TAXAS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO 

ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO 

HOUVE PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA 

DE PROVAS DA TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE 

NÃO TROUXE AOS AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 

DA CONTA PARA DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR 

COBRADO, ÔNUS QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE 

GEROU SALDO NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA 

DO NOME DA PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. 

AGIR DO BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. 

DESOBEDIÊNCIA À RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, o Reclamante não reconhece a dívida e afirma não possuir relação 

jurídica com o Reclamado, desta forma, incumbia a este instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do Reclamante, refletindo 

no patrimônio do Reclamado de modo a evitar a reiteração da prática ilícita 

e, ainda, em consonância com o atual entendimento da Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso, consoante se extrai do recente julgado 

abaixo transcrito: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO 

INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO 

DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE 

PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A 

empresa que permite que terceiros contratem em nome do consumidor, 

mediante fraude, e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, 

em razão do não pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação 

de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o 

valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). (g.n.). Por fim, resta 

afastar a incidência da Súmula 385 do STJ no presente caso, 

considerando que o outro registro de negativação do extrato é posterior 

aos discutidos nestes autos, não se tratando, portanto, de negativação 

pré-existente. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão 

para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR o Reclamado a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida 

monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000637-91.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOMAR LEMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000637-91.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOMAR LEMES DE ALMEIDA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. O Reclamante 

requereu a desistência desta ação, consoante se denota da petição de id. 

n. 11111442 destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE 
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dispõe o seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de 

dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000807-63.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR MOREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000807-63.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: IGOR MOREIRA JUNIOR REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. O Reclamante requereu a desistência desta ação, 

consoante se denota da petição de id. n. 11026490 destes autos. Neste 

aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo 

único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do 

pedido de desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o 

feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Ana Lídia 

d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000619-70.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA APARECIDA SPINDOLA MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000619-70.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CRISTIANA APARECIDA SPINDOLA MENEZES REQUERIDO: 

VIVO S.A. Visto, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, conforme se depreende evento n. 13102110 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-92.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GOMES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000139-92.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOAQUIM GOMES FILHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis que 

de acordo com artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

CPC, haja vista que a questão controvertida nos autos é meramente de 

direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental 

produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que 

desnecessário se faz designar audiência de instrução e julgamento para a 

produção de novas provas. Assinalo que não há necessidade de 

realização de exame grafotécnico no presente caso, posto que a 

assinatura do Reclamante aposta no termo de audiência e em seus 

documentos pessoais em confronto com aquela grafada no contrato 

apresentado pelo Reclamado são idênticas, o que dispensa aludido 

recurso. Neste sentido transcrevo o seguinte julgado: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 1 

Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA 

Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 
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CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Passa a 

analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Joaquim Gomes Filho em 

desfavor de Telefônica Brasil S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

ao Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela 

regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Relata o Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Reclamado por um débito que alega desconhecer, aduzindo 

que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de ordem moral. No 

entanto, em contestação, o Reclamado combateu as alegações da inicial e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio de uma 

Proposta de Abertura de Conta devidamente assinada pelo Reclamante, 

bem como cópia dos seus documentos pessoais, o que demonstra a 

regularidade da contratação do serviço bancário. Portanto, comprovada a 

relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios de ilicitude na 

anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu adimplemento, 

assim, a negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu 

o Reclamado no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre 

esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a 

respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, 

não respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão. Trago à colação ementa neste sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA 

EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR 

NO PÓLO PASSIVO. Consoante documentação apresentada pela ré (fls. 

12 e 40), que a inscrição em nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 

09). O SERASA é responsável para realizar a prévia comunicação ao 

devedor, conforme art. 43, § 2º, CDC. Comprovada a diligência nas fls. 

66/68. Assim, no caso dos autos, é parte ilegítima para figurar no pólo 

passivo da presente demanda em relação ao registro existente em nome 

do autor, haja vista que a abertura do cadastro não ocorreu por sua 

própria iniciativa, mas por solicitação do credor (Banco Itaú S.A.), 

limitando-se a entidade cadastral a mera reprodução. Sentença mantida 

por seus fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004930814, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 17/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004930814 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 

17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não há falar em 

responsabilização do Reclamado pela alegada ausência de notificação do 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que 

os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao 

disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, 

para derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas 

premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra o Reclamado, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação entre a 

gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante se extrai 

da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona claramente 

o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente 

cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial condenando o Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar ao 

Reclamado o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento) e 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do 

Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o 

projeto de sentença que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

A n a  L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-17.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOMINGAS MACHADO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000338-17.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA DOMINGAS MACHADO NOGUEIRA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código 

de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Cuida-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c. 

Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais 

proposta por Maria Domingas Machado Nogueira em desfavor de Banco 

Bradesco S.A. Sustenta a Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de 

dois débitos que alega desconhecer. Desta forma propôs a presente ação 
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requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização por 

danos morais. Em sede de contestação o Reclamado não elide as 

pretensões do Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade dos 

débitos, afirmando ser as anotações restritivas legítimas e a combater a 

existência de danos morais. Entretanto, verifico que as alegações do 

Reclamado não subsistem, pois não apresentou prova alguma de que os 

valores objetos das inscrições restritivas são devidos, deixando de 

comprovar por meio de documentos, como o contrato entabulado com a 

Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, 

capazes de amparar as suas alegações e constatar a alegada 

inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES 

DESDE A DATA EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O 

ENCERRAMENTO DA CONTA. POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE 

TARIFAS E TAXAS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO 

ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO 

HOUVE PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA 

DE PROVAS DA TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE 

NÃO TROUXE AOS AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 

DA CONTA PARA DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR 

COBRADO, ÔNUS QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE 

GEROU SALDO NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA 

DO NOME DA PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. 

AGIR DO BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. 

DESOBEDIÊNCIA À RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, a Reclamante não reconhece a dívida e afirma não possuir relação 

jurídica com o Reclamado, desta forma, incumbia a este instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o nome da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa da Reclamante, 

refletindo no patrimônio do Reclamado de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita e, ainda, em consonância com o atual entendimento da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, consoante se extrai do recente 

julgado abaixo transcrito: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL ÚNICA RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR 

INSERIDO INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO 

DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE 

PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A 

empresa que permite que terceiros contratem em nome do consumidor, 

mediante fraude, e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, 

em razão do não pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação 

de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o 

valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). (g.n.). Desta forma, a 

procedência da ação é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistentes os débitos 

objetos das inscrições restritivas e para CONDENAR o Reclamado a pagar 

a Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana 

L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-26.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000512-26.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: WALMIR APARECIDO DA SILVA REQUERIDO: CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, 

opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 

do Código de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não 

haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, 
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preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória, nos moldes do inciso I, do artigo 

355, do Código de Processo Civil. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise das questões controvertidas. Trata-se de 

Ação de Indenização por Dano Morais e Obrigação de Fazer proposta por 

Walmir Aparecido da Silva em desfavor de C. Nova Comércio Eletrônico 

S.A. (Pontofrio.com). Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, vejo que a razão milita a favor do Reclamante. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (artigo 373 I e II) que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Relata o Reclamante 

que adquiriu da Reclamada um Notebook Compaq Presario pelo valor de R$ 

1.099,00 (um mil e noventa e nove reais), com frete no valor de R$ 45,36 

(quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos) para dar como presente 

de aniversário a sua filha. Narra que, após a notícia de que o computador 

havia saído para entrega, durante o rastreio descobriu que o produto 

havia sido devolvido a central de distribuição. Aduz que fez vários 

contatos com a Reclamada, consoante protocolos apresentados, e que 

procurou auxílio junto ao PROCON, sem sucesso, e, embora tenha pagado 

integralmente pelo produto, alega que o mesmo não foi entregue, fatos que 

motivaram a propositura da presente ação. Em contestação a Reclamada 

sustentou ausência de conduta ilícita, mero descumprimento contratual, 

culpa exclusiva do Reclamante e que houve várias tentativas infrutíferas 

de entrega do produto, bem combateu a alegação de ocorrência de danos 

morais. Pois bem, no caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, em que pese as alegações da Reclamada, esta não comprovou 

que prestou o serviço de forma adequada, pois não fez prova mínima da 

entrega do produto ao Reclamante, porque a única prova apresentada, 

consistente em um espelhos do seu sistema interno é inservível, posto que 

de produção unilateral e não demonstra a postagem e devolução do 

produto pelos Correios ou transportadora. Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial da Turma Recursal deste E. Tribunal de Justiça: ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADOS ESPECIAIS TURMA 

RECURSAL ÚNICA PAGE PAGE 10 Recurso Inominado nº 

0021734-07.2012.811.0001 Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Recorrente: THIAGO LEONARDO ALVES DOS SANTOS Recorrido: 

OI S/A E M E N T A RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR – 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA – FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR – ANÁLISE DE PROVAS – TELAS DE SISTEMAS 

– SEM VALOR PROBATÓRIO – FRAUDE EVIDENCIADA – DEVER DE 

CAUTELA – FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO NÃO OBSERVADO – ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – 

CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – INOCORRÊNCIA – NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR 

NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (destaquei) Portanto, a Reclamada não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar que o produto fora 

entregue ao seu destinatário, tonando necessária a sua responsabilização 

pelos danos ocasionados ao Reclamante. O artigo 14 do Código de Defesa 

do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Assim sendo, verifico que ocorreram diversos 

transtornos na aquisição do produto pelo Reclamante, que acabou por não 

receber um notebook que daria de presente de aniversário a sua filha, 

apesar do integral pagamento e essas circunstâncias autorizam 

reconhecer a procedência da pretensão. Urge consignar que, conforme 

relatado pelo Reclamante na petição inicial, ele foi informado de que a 

Reclamada não possui o produto em estoque, mostrando-se necessário 

converter a obrigação de fazer consistente na entrega do produto em 

perdas e danos, determinando que a Reclamada restitua ao Reclamante o 

valor corrigido despendido com a compra do produto não entregue, mais o 

valor do frete. Quanto ao dano moral, certo é que houve situação 

excepcional que força acolher a tese de que o evento danoso tenha 

ultrapassado a linha do mero aborrecimento. Colaciono julgado a 

corroborar com o entendimento adotado: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 

NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E QUITADOS NO PRAZO 

CONTRATADO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO - MANTER 

VALOR ARBITRADO. - A relação jurídica existente entre as partes 

litigantes é tipicamente de consumo, atraindo a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor à lide. Assim, a responsabilidade é objetiva, 

prevista no art. 14 do CDC. - Comprovada a falha na prestação do serviço, 

consubstanciada na não entrega dos produtos adquiridos pelo 

consumidor, a fornecedora deve responder pelos danos experimentados 

pelo autor, considerando a assunção dos riscos do empreendimento, a 

falta de previsão de isenção de sua responsabilidade no que diz respeito 

à entrega do produto. - Os fatos narrados na inicial não constituem mero 

aborrecimento ou dissabor do diaadia. Ao contrário, os fatos relatados 

configuram um grave desrespeito para com o consumidor que, repita-se, 

ficou meses impedido de premiar os seus clientes com as mercadorias 

compradas na empresa ré, causando-lhe frustrações e angústia diante da 

espera da entrega dos produtos. - O valor da indenização deve ser fixado 

com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano 

suportado pelo ofendido, servindo, ainda, como meio de impedir que o 

condenado reitere a conduta ilícita. (TJ-MG - AC: 10079100140478001 MG, 

Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 

20/02/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

07/03/2014). (g.n.). Assim, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Desta forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. In casu, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento sem causa do Reclamante, refletindo no patrimônio da 

Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Pelo exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial para CONDENAR 

a Reclamada a restituir ao Reclamante o valor de R$ R$ 1.144,36 (um mil 

cento e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos), corrigido 

monetariamente pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% da 

citação e a pagar a Reclamante o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a 

título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC 

a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É o parecer, que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito Juizado Especial 

Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as parte por seus patronos. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000471-59.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOELSON ANTONIO DA COSTA REQUERIDO: EMBRATEL - 

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo 

com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Não vislumbro complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da questão 

controvertida. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. 

Indenização por Danos Morais proposta por Joelson Antonio da Costa em 

desfavor de Embratel TVSAT Telecomunicações S.A. Noticia o Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada referente a um débito que alega desconhecer e 

que isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação 

requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede 

de contestação a Reclamada não elide as pretensões do Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, 

como contrato devidamente assinado ou faturas inadimplidas, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a inadimplência do Reclamante. 

Assinalo que a única prova produzida pela Reclamada, consistente 

exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite como meio de afastar 

as afirmações autorais, como há muito tempo é o entendimento desta 

Corte. Os prints das telas servem como complemento quando há provas 

de um contrato vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como 

para corroborar com a existência de outros documentos aptos a prova. 

Vejamos recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao 

tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a dívida e afirma 

não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, incumbia a 

esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a 

Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada 

a falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o 

nome do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que 

não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome 

do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Desta forma, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Por fim, assinalo que a inscrição indevida por si só 

é capaz de ocasionar dano moral passível de indenização, contudo, 

verifico que há negativação preexistente no extrato apresentado pelo 

Reclamante, ao passo que ela não demonstra que esta inscrição é 

indevida e que também está sendo discutida judicialmente, não havendo 

assim que se falar em indenização por danos morais, diante da previsão 

da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Ora, em que pese as razões expostas pelo Reclamante, é 

certo que possui negativação preexistente. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão apenas para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da anotação restritiva, sem indenização por 

danos morais ante a preexistência de outra negativação, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000468-07.2017.8.11.0086
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Parte(s) Polo Ativo:

MAY LELIANE MENEZES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT22082/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000468-07.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MAY LELIANE MENEZES DE JESUS REQUERIDO: 

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis que de 

acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 14 da 

Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, 

nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista 

que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Quanto à impugnação ao pedido de justiça gratuita, é 

cediço que conforme o artigo 98 do Código de Processo Civil “a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Ademais, 

sobre a declaração de miserabilidade para o benefício da gratuidade 

colaciono o seguinte julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EM 

FAVOR DO REQUERENTE DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA EM 

SENTIDO CONTRÁRIO. 1. O escopo da gratuidade de justiça é assegurar a 

todos o acesso ao Judiciário, conferindo eficácia aos comandos 

constitucionais insculpidos nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5º da 

Carta da Republica. 2. Deixando a parte autora de demonstrar que o réu 

reúne condições de arcar com o pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua 

família, não há como ser indeferido pedido de concessão da gratuidade de 

justiça. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF - APC: 

20140110167462, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 

27/01/2016, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

03/02/2016 . Pág.: 147) Outrossim, não há que se falar em inépcia da 

inicial, uma vez que a peça vestibular atende aos requisitos definidos no 

artigo 14 da Lei 9.099/95. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

proposta por May Leliane Menezes de Jesus em desfavor de Embratel 

TVSAT Telecomunicações S.A. Relata a Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

referente a um débito que alega desconhecer e que isto lhe causou danos 

morais. Desta maneira, propôs a presente requerendo a declaração de 

inexistência do débito e indenização. Em sede de contestação a 

Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se limitando a alegar a 

exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a 

combater a existência de danos morais. Pois bem, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

(art. 373, I e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como contrato devidamente assinado ou faturas 

inadimplidas, capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

inadimplência da Reclamante. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas de um contrato vigente entre as partes, devidamente 

assinado, bem como para corroborar com a existência de outros 

documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante 

não reconhece a dívida e afirma não possuir relação jurídica com a 

Reclamada, desta forma, incumbia a esta instruir sua contestação com 

provas irrefutáveis da existência da relação contratual, obrigação da qual 

não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do 

encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não 

apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito 

que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de 

serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de 

sua responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Desta forma, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, assinalo que a 

inscrição indevida por si só é capaz de ocasionar dano moral passível de 

indenização, contudo, verifico que há negativações preexistentes no 

extrato apresentado pela Reclamante, ao passo que ela não demonstra 

que todas são indevidas e, em consulta ao PJe, denota-se que a 

Reclamante desistiu das ações contra a Gazin e O Mundo da Criança, não 

havendo, portanto, que se falar em indenização por danos morais, diante 

da previsão da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que pese as razões 

expostas pela Reclamante, é certo que possui negativações preexistentes 

e que não estão sendo discutidas judicialmente. Ante o exposto, opino 

pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão apenas para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da anotação restritiva, sem indenização por 

danos morais ante a preexistência de outras negativações, com resolução 
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do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-22.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALDILENE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000079-22.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ALDILENE FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: OI S/A 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 

14 da Lei 9.099/95. No mais, opino pelo indeferimento do pedido de 

retificação do polo passivo da ação, considerando que consta do extrato 

apresentado pela Reclamante que a anotação restritiva fora efetuada pela 

empresa Oi, portanto, deve esta responder pelos termos da demanda. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por 

Aldilene Ferreira dos Santos em desfavor de Telefônica S.A. Relata a 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito que alega 

desconhecer e que isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs 

a presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e 

indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide as 

pretensões da Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do débito, 

afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de 

danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, 

como contrato devidamente assinado ou faturas inadimplidas, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a inadimplência da Reclamante. 

Assinalo que a única prova produzida pela Reclamada, consistente 

exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite como meio de afastar 

as afirmações autorais, como há muito tempo é o entendimento desta 

Corte. Os prints das telas servem como complemento quando há provas 

de um contrato vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como 

para corroborar com a existência de outros documentos aptos a prova. 

Vejamos recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao 

tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a dívida e afirma 

não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, incumbia a 

esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a 

Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada 

a falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o 

nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que 

não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da Reclamante, refletindo 

no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita 
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e, ainda, em consonância com o atual entendimento da Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso, consoante se extrai do recente julgado 

abaixo transcrito: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO 

INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO 

DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE 

PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A 

empresa que permite que terceiros contratem em nome do consumidor, 

mediante fraude, e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, 

em razão do não pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação 

de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o 

valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). (g.n.). Do pedido 

contraposto. A Reclamada não obteve êxito em demonstrar que o débito 

discutido é devido pela Reclamante, o que torna o pedido contraposto 

improcedente. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão 

para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida 

monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto, com resolução do mérito a teor 

do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus 

patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-62.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU FARIAS MELONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000141-62.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ELIZEU FARIAS MELONI REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição 

inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com 

o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Elizeu Farias Meloni em 

desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome 

foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo 

Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer. Desta forma 

propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação o 

Reclamado não elide as pretensões do Reclamante, se restringindo a 

alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima 

e a combater a existência de danos morais. Entretanto, verifico que as 

alegações do Reclamado não subsistem, pois não apresentou prova 

alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de 

comprovar por meio de documentos, como o contrato entabulado com a 

Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, 

capazes de amparar as suas alegações e constatar a alegada 

inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES 

DESDE A DATA EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O 

ENCERRAMENTO DA CONTA. POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE 

TARIFAS E TAXAS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO 

ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO 

HOUVE PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA 

DE PROVAS DA TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE 

NÃO TROUXE AOS AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 

DA CONTA PARA DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR 

COBRADO, ÔNUS QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE 

GEROU SALDO NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA 

DO NOME DA PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. 

AGIR DO BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. 

DESOBEDIÊNCIA À RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, o Reclamante não reconhece a dívida e afirma não possuir relação 

jurídica com o Reclamado, desta forma, incumbia a este instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 
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indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa do Reclamante, 

refletindo no patrimônio do Reclamado de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita e, ainda, em consonância com o atual entendimento da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, consoante se extrai do recente 

julgado abaixo transcrito: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL ÚNICA RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR 

INSERIDO INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO 

DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE 

PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A 

empresa que permite que terceiros contratem em nome do consumidor, 

mediante fraude, e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, 

em razão do não pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação 

de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o 

valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). (g.n.). Desta forma, a 

procedência da ação é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar ao 

Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana 

L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-58.2017.8.11.0086
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MINERVINO FRANCISCO DE OLIVEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000290-58.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MINERVINO FRANCISCO DE OLIVEIRO JUNIOR REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código 

de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Cuida-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c. com 

Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais proposta por 

Minervino Francisco de Oliveira Junior em desfavor de Banco Bradesco 

S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de um débito que 

alega desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação o Reclamado não elide as pretensões do 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando 

ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos 

morais. Entretanto, verifico que as alegações do Reclamado não 

subsistem, pois não apresentou prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por meio de 

documentos, como o contrato entabulado com o Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA 

EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. 

POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA 

CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE 

ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE AOS 

AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA 

DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS 

QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO 

NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA 

PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO 

BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À 

RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, o Reclamante não reconhece a dívida e afirma não possuir relação 

jurídica com o Reclamado, desta forma, incumbia a este instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 
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constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa do Reclamante, 

refletindo no patrimônio do Reclamado de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita e, ainda, em consonância com o atual entendimento da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, consoante se extrai do recente 

julgado abaixo transcrito: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL ÚNICA RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR 

INSERIDO INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO 

DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE 

PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A 

empresa que permite que terceiros contratem em nome do consumidor, 

mediante fraude, e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, 

em razão do não pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação 

de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o 

valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). (g.n.). Desta forma, a 

procedência da ação é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar ao 

Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana 

L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de 

dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-47.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000142-47.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: RENATO SOARES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código 

de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Cuida-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c. com 

Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais proposta por 

Renato Soares da Silva em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de dois débitos que alega 

desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais. 

Em sede de contestação o Reclamado não elide as pretensões do 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade dos débitos, afirmando 

ser as anotações restritivas legítimas e a combater a existência de danos 

morais. Entretanto, verifico que as alegações do Reclamado não 

subsistem, pois não apresentou prova alguma de que os valores objetos 

das inscrições restritivas são devidos, deixando de comprovar por meio 

de documentos, como o contrato entabulado com o Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA 

EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. 

POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA 

CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE 

ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE AOS 

AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA 

DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS 

QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO 

NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA 

PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO 

BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À 

RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 
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Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, o Reclamante não reconhece a dívida e afirma não possuir relação 

jurídica com o Reclamado, desta forma, incumbia a este instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude dos 

débitos que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa do Reclamante, 

refletindo no patrimônio do Reclamado de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita e, ainda, em consonância com o atual entendimento da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, consoante se extrai do recente 

julgado abaixo transcrito: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL ÚNICA RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR 

INSERIDO INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO 

DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE 

PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A 

empresa que permite que terceiros contratem em nome do consumidor, 

mediante fraude, e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, 

em razão do não pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação 

de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o 

valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). (g.n.). Desta forma, a 

procedência da ação é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistentes os débitos 

objetos das inscrições restritivas e para CONDENAR o Reclamado a pagar 

ao Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana 

L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de 

dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000498-42.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARINEIDE DOS SANTOS CARDOSO REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 

14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise das questões controvertidas. Quanto ao argumento de 

centenas de ações idênticas aforadas nos Juizados Especiais do estado, 

denotando captação ilícita de clientela pelo advogado que as patrocina, 

embora a alegação tenha contornos verdadeiros, o que se verifica por 

uma simples análise do sistema PJe, consigno que a apuração da 

ocorrência de tal fato cabe ao respectivo órgão de classe. Passo a 

analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Marineide dos Santos 

Cardoso em desfavor de Telefônica S.A. Relata a Reclamante que seu 

nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada referente a um débito que alega desconhecer e que isto lhe 

causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação requerendo 

a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede de 

contestação a Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, 
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como contrato devidamente assinado ou faturas inadimplidas, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a inadimplência da Reclamante. 

Assinalo que a única prova produzida pela Reclamada, consistente 

exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite como meio de afastar 

as afirmações autorais, como há muito tempo é o entendimento desta 

Corte. Os prints das telas servem como complemento quando há provas 

de um contrato vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como 

para corroborar com a existência de outros documentos aptos a prova. 

Vejamos recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao 

tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a dívida e afirma 

não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, incumbia a 

esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a 

Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada 

a falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o 

nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que 

não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da Reclamante, refletindo 

no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita 

e, ainda, em consonância com o atual entendimento da Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso, consoante se extrai do recente julgado 

abaixo transcrito: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO 

INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS 

PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO 

DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE 

PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A 

empresa que permite que terceiros contratem em nome do consumidor, 

mediante fraude, e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, 

em razão do não pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação 

de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o 

valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). (g.n.). Do pedido 

contraposto. A Reclamada não obteve êxito em demonstrar que o débito 

discutido é devido pela Reclamante, o que torna o pedido contraposto 

improcedente. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão 

para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida 

monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto, com resolução do mérito a teor 

do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus 

patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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EDSON LUIZ DI ANGELO OAB - MT23553/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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Vistos, etc. Dispenso o relatório ex vi do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência proposta por Giseli 

Treib Casarin Di Angelo em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e 

Investimento S.A. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois 

pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu o fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A Reclamante propôs a 

presente ação indenizatória sob a alegação de que o seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

referente a um débito que afirma desconhecer. Narra que após tentar 

efetuar um empréstimo consignado constatou uma inscrição restritiva em 

seu nome efetivada pela Reclamada no valor de R$ 48.038,88 (quarenta e 

oito mil e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos). Aduz nunca ter 

celebrado qualquer tipo de contrato com a Reclamada, desta forma, 

propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação a 

Reclamada alega culpa de terceiro pela ocorrência dos fatos, ausência de 

provas e inexistência do dever de indenizar. Assim, a Reclamada deixou 

de contestar o financiamento mediante fraude noticiado pela Reclamante e 

não impugnou os diversos documentos por ela apresentados e, de acordo 

com o artigo 341 do Código de Processo Civil “incumbe também ao réu 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas”. Oras, a 

Reclamada não teceu uma linha a respeito do contrato firmado mediante 

fraude para financiamento de um veículo, o que torna estes fatos, em si, 

incontroversos. Pois bem, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, 

como contrato devidamente assinado pela Reclamante, documento este 

apto a amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. 

No caso, a Reclamante não reconhece a dívida, desta forma, incumbia à 

Reclamada instruir a contestação com provas irrefutáveis da 

inadimplência, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a 

Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, está 

demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao 

inscrever o nome da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito 

por débito que não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O 

apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito indevido constitui falha na prestação do serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Nestes casos, o dano moral é in re ipsa e o nexo 

causal necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros 

de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido do Reclamante, refletindo 

no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da inscrição restritiva, DECLARAR nulo o 

contrato de n. 20026216144000 com o cancelamento definitivo de 

cobranças oriundas deste instrumento e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar ao Reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Confirmo a multa diária arbitrada por ocasião 

da decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. n. 9444112], para que 

esta produza os efeitos inerentes ao seu descumprimento bem como 

opino pela manutenção de referida decisão, limitando-a a R$ 10.000,00 

(dez mil reais), ante a reprovabilidade do caso concreto. Caso não tenha 

sido cumprida a liminar, determino que o cartório cumpra-a de forma direta, 

expedindo ofício ao SPC/Serasa e cartório para baixa da anotação 

restritiva, as expensas da requerida a despesa. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de 

dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-30.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRESON SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000460-30.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LEANDRESON SILVA VIEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Não vislumbro complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Leandreson Silva Vieira 

em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante que seu 

nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo 

Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer. Desta forma 

propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. No entanto, em contestação, o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 876 de 1071



Reclamado combateu as alegações do Reclamante e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio do Contrato de Abertura de 

Conta devidamente assinado pelo Reclamante, o que demonstra a 

existência de relação jurídica entre as partes. Com relação aos 

documentos probantes apresentados pelo Reclamado, transcrevo o 

seguinte julgado: "AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – DANOS 

MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – Caracterizada relação de consumo 

– Inversão do ônus da prova – Banco réu que logrou demonstrar a licitude 

da negativação do nome do autor – Autor que não nega a existência de 

contrato de cartão de crédito entre partes – Cartão de crédito que vinha 

sendo devidamente utilizado pelo autor, inclusive com pagamento das 

faturas – Faturas do cartão de crédito que, não pagas, ensejaram a 

inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Existente 

a relação jurídica entre as partes e inexistindo nos autos prova da 

quitação do débito pelo autor, lícita a inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito – Dano moral não caracterizado – Indenização indevida – Ação 

improcedente – Sentença mantida – Apelo improvido." (TJ-SP APL 

10072411320148260068 SP 1007241-13.2014.8.26.0068. 24ª Câmara de 

Direito Privado, rel. Salles Vieira. Julgamento em 18 de Fevereiro de 2016 e 

publicado em 20/02/2016). (g.n.) Desta forma, comprovada a relação 

jurídica entre as partes, não há nos autos indícios de ilicitude na anotação 

restritiva, bem como não há comprovante do seu adimplemento, desta 

forma, a negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu 

o Reclamado no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Assim, essas premissas forçam a 

reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Ante o exposto, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 31 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-44.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000375-44.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CRISTINA SILVA LOPES REQUERIDO: VIVO S.A. Visto, etc. 

A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, conforme se depreende evento n. 12584079 destes autos, 

não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada da Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 31 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-75.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000457-75.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LINDALVA FERREIRA DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código 

de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais aforada por Lindalva Ferreira de 

Almeida em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta a Reclamante que 

seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado 

em razão de um débito que alega desconhecer e que tal restrição lhe 

ocasionou danos de ordem moral. Por esta razão, propôs a presente ação 

requerendo a desconstituição do débito e indenização por danos morais. 

Em sede de contestação o Reclamado não afasta as pretensões da 

Reclamante, se atendo a alegar que o débito é devido, a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, 

assinalo que as alegações do Reclamado não subsistem, pois não coligiu 

prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva é devido, 

deixando de apresentar o contrato devidamente assinado pela 

Reclamante, ou outro documentos apto a anuir com a prestação de algum 

serviço e que fosse capaz de amparar as suas alegações e constatar a 

inadimplência da Reclamante. Anoto, por oportuno, que o documento 

constante da id. n. 10635662 está totalmente em branco. No caso, a 

Reclamante não reconhece a dívida, desta forma, incumbia ao Reclamado 

instruir sua contestação com provas irrefutáveis da inadimplência, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao inscrever o nome da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por valor indevido constitui 

falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do 

banco. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 
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culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Desta forma, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. De outra 

banda, a inscrição indevida por si só é capaz de ocasionar dano moral 

passível de indenização, contudo, verifico que há negativação 

preexistente no extrato apresentado pela Reclamante, ao passo que ela 

não demonstra que esta é indevida e que também está sendo discutida 

judicialmente, não havendo assim que se falar em indenização por danos 

morais, diante da previsão da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, 

in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que pese as razões 

expostas pela Reclamante, é certo que possui negativações 

preexistentes. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da 

pretensão apenas para DECLARAR inexistente o débito objeto da 

anotação restritiva, sem indenização por danos morais ante a 

preexistência de outras negativações, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino, ainda, 

pela manutenção da decisão que antecipou em parte os efeitos da tutela 

[id. n. 6516378]. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de 

sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia 

d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000158-98.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO HEIDI YAMATE COSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000158-98.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: RICARDO HEIDI YAMATE COSSI REQUERIDO: OI S.A Vistos, 

etc. Em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o 

relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis que 

de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 14 da 

Lei 9.099/95. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, posto que as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória, 

consoante preceitua o inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Repetição de 

Indébito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Ricardo Heidi 

Yamate Cossi em desfavor de Oi S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que razão ao 

Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito (art. 373 I e II). Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No 

mais, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Em síntese, relata o 

Reclamante que efetuou com atraso o pagamento de duas faturas de 

telefone o que acarretou na suspensão do serviço. Informa que após 

adimplir os débitos e mesmo em constante contato com a Reclamada, o 

serviço não foi restabelecido. Narra que a Reclamada continuava a alegar 

inadimplência e que para ter a linha telefônica em funcionamento, foi 

obrigado a pagar novamente as faturas. Fatos deram ensejo ao 

aforamento da presente ação. Por outro norte, a Reclamada deixou de 

comprovar na contestação que houve a restituição integral dos valores 

cobrados de forma indevida, bem como que o serviço telefônico tenha 

sido restabelecido dentro de um prazo razoável após a detecção do 

pagamento integral das faturas. Em linhas outras, a Reclamada não se 

desobrigou do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não comprovou a restituição dos valores ao Reclamante, o que 

invariavelmente culmina na sua responsabilização pela falha na prestação 

do serviço. Pois bem, a questão ora analisada se insere nas relações de 

consumo e como tal deve receber o tratamento previsto no Código de 

Defesa do Consumidor. Assim, o Reclamante comprova os pagamentos 

dúplices, tornando necessário que a Reclamada lhes restituía a quantia de 

R$ 294,10 (duzentos e noventa e quatro reais e dez centavos) na forma 

dobrada e lhe recompense o dano moral suportado. Imperioso, destacar 

que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela 

responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em 

face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de 

zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com 

os ditames do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e, repito, não tendo 

ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados à Reclamante. Evidencia-se que os fatos narrados 

na exordial apresentaram-se verossímeis, portanto, tenho que 

efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que a 

Reclamada deixou de recompor o serviço telefônico, bem como não 

restituiu os valores cobrados em duplicidade. Quanto ao pleito de 

compensação pelo dano moral, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. Todavia, considerando os transtornos experimentados 

pelo Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, 

que poderia ter solucionado o problema administrativamente, sem que o 

conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Trago à colação a seguinte ementa nesse 

sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA Turma Recursal Única Recurso Cível: 

0010049-21.2015.811.0058 Nº novo: 8010049-42.2015.811.00387 Juizado 

Especial Cível de Araputanga Recorrente: Oi S/A Recorrido: Zilah Canuto 

de Souza EMENTA RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TELEFONIA 

MÓVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. TENTATIVA DE 

SOLUCIONAR O IMPASSE EXTRAJUDICIALMENTE SEM ÊXITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO 

DO QUANTUM. RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 

Caracteriza ato ilícito a suspensão imotivada dos serviços telefônicos 

contratados pelo consumidor. Tentativa de resolução do impasse 

extrajudicialmente que não obteve êxito. O telefone é considerado 

indispensável à vida moderna. A suspensão do serviço acarreta, 

inegavelmente, transtornos ao usuário, que excedem a barreira do mero 

aborrecimento cotidiano. Para a fixação de indenização por danos morais, 

deve o magistrado levar em conta as condições pessoais das partes, a 

extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa da parte 

requerida para a ocorrência do evento, não havendo justificativa para a 
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redução do quantum arbitrado quando observados os critérios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Indenização fixada no valor total de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que não se mostra excessivo. Recurso 

não provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

100492120158110058/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/02/2016, Publicado no DJE 12/02/2016) (g.n.) E ainda: RECURSO 

INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS EM DUPLICIDADE. 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 1.8 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO 

DO PARANÁ. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. 

QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO 

CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e 

provido. , decidem os Juízes integrantes da 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos exatos 

termos deste  vot  (TJPR -  1ª  Turma Recursa l  - 

0014441-43.2014.8.16.0173/0 - Umuarama - Rel.: Leo Henrique Furtado 

AraÃºjo - - J. 06.11.2015) (TJ-PR - RI: 001444143201481601730 PR 

0014441-43.2014.8.16.0173/0 (Acórdão), Relator: Leo Henrique Furtado 

AraÃºjo, Data de Julgamento: 06/11/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 20/01/2016) (g.n.) Assim, reputa-se existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). No que concerne à fixação do valor que corresponda à 

justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

do Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Quanto ao pedido de repetição de indébito, 

noto que a Reclamada cobrou indevidamente o valor de R$ 294,10 

(duzentos e noventa e quatro reais e dez centavos), tornando necessário 

que proceda à devolução da quantia em dobro, pois que, efetivado o 

pagamento de valor indevidamente cobrado, no caso dos autos, 

decorrente de motivo injustificado, a devolução em dobro é a correta 

medida, conforme determina o parágrafo único do artigo 42 do Código de 

Defesa do Consumidor. Pelo exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão inicial para CONDENAR a Reclamada a restituir ao Reclamante o 

valor de R$ 588,20 (quinhentos e oitenta e oito reais e vinte centavos), 

corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do desembolso e 

acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e CONDENAR a 

Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

contar da citação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito Juizado Especial Cível para homologação conforme 

preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Ana 

L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-56.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ZILSIMAR BATISTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000510-56.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ZILSIMAR BATISTA RODRIGUES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, com fundamento no 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código de Processo 

Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios que possam 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado do mérito, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, portanto, dispensável dilação probatória 

nos moldes do artigo 335, inciso I, do CPC. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de Ação De Indenização por Danos Morais proposta por Zilsimar 

Batista Rodrigues em desfavor de Banco Bradesco S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que 

razão assiste ao Reclamante. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, em especial pela regra do Código de Processo Civil (artigo 373, I 

e II) que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo os artigos 337 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O 

Reclamado aduz que no dia 11 de julho de 2017 por volta das 18h40min 

adentrou nas dependências da agência do banco Reclamado levando 

numerários pertencentes ao estabelecimento comercial onde trabalha, 

para depósito, quando foi vítima de roubo por dois indivíduos que 

subtraíram mediante grave ameaça o valor de R$ 5.280,00 (cinco mil 

duzentos e oitenta reais). Por este motivo, argui que os danos 

extrapatrimoniais devem ser reparados. Em sede de contestação o 

Reclamado não comprova tomar as medidas necessárias para coibir a 

ocorrências e fatos como estes e no sentido de sanar a falha na 

prestação de seus serviços, ao contrário, a defesa é totalmente 

tergiversante e não contrapõe especificamente os fatos trazidos na 

petição inicial. Pois bem, é indiscutível a responsabilidade do Reclamado no 

presente caso, tanto é que o Código de Defesa do Consumidor em seu 

artigo 9° reza que: "O fornecedor de produtos e serviços potencialmente 

nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar, de maneira 

ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, 

sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso 

concreto." Neste sentido, é notória a periculosidade dos serviços 

fornecidos pelas instituições bancárias, de tal sorte que é comumente 

observado em diversas agências do mesmo porte da do caso em tela, a 

presença de vigilantes em períodos noturnos visando coibir as crescentes 

ondas de roubos a caixas eletrônicos e as famosas "saidinhas" que 

afligem os clientes que necessitam utilizar dos serviços em horários de 

pouco movimento. A teoria do risco insculpida no Código Consumerista, na 

Lei 7.102/83 que regula a atividade das instituições financeiras e na 

Sumula 479 do STJ, por si só carreia esta decisão ao devido fim, vez que 

o fornecedor deve exercer todos os meios necessários a possibilitar a 

facilitação do uso de seus serviços e produtos, de modo que a garantia de 

segurança é vital para tal fim. Ainda na mesma marcha dispõe o artigo 14 

do CDC, verbis: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." 

Não obstante, o ônus da prova era do Reclamado em comprovar a 

inexistência do roubo ou mesmo que este tenha ocorrido fora das 

dependências da agência o que, em tese, eximiria sua culpa. Por outro 

lado, o Reclamante comprovou suas alegações na medida de sua 

possibilidade através do boletim de ocorrência e pelos documentos 
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denominados “numerário em trânsito saída” com os valores roubados na 

data descrita. Neste contexto trago à baila o seguinte julgado: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E LUCROS 

CESSANTES – ASSALTO DENTRO DA AGÊNCIA BANCÁRIA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – DEVER 

DE PRESTAR SEGURANÇA AOS SEUS FUNCIONÁRIOS E CLIENTES - 

DEVER DE REPARAR – DANO MORAL PRESCINDÍVEL DE COMPROVAÇÃO 

– VALOR ARBITRADO MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE 

REMUNERA OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROFISSIONAL - RECURSO 

IMPROVIDO. A instituição financeira tem o dever de zelar pela segurança 

de seus funcionários e seus clientes. Evidenciada a omissão no serviço 

de vigilância que resultou no assalto dentro da agência bancária, resta 

inequívoco a obrigatoriedade de indenizar pela reparação dos danos 

sofridos de ordem moral, condenação esta, que no caso, prescinde de 

culpa, consoante dispõe o art. 14, § 3º, II do CDC. (TJ-MT - APL: 

00002898620108110005 77154/2014, Relator: DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/09/2014, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2014) (g.n.) Nesse passo, quanto aos 

danos morais, a lesividade peculiar do caso, extrapola as sensações 

desagradáveis do cotidiano, que em muitos casos, conduzem a análise 

dos pedidos de danos morais a figura do mero aborrecimento. Afinal, o 

fato do Reclamante ter experimentado uma experiência de risco de morte 

por descaso do Reclamado para com a segurança de seus clientes, 

corroboram para a reparação da sensação desacolhedora sofrida. Desta 

forma, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, 

que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). 

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento sem causa do Reclamante, refletindo no patrimônio do 

Reclamado de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão contida no pedido inicial para o fim 

de CONDERNAR o Reclamado a pagar ao Reclamante a importância de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e com juros de mora de 1% 

a.m. a contar da citação, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e condenação a 

verba honorária por expressa vedação legal. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010290-66.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO HENRIQUE DE MATOS STORTI (REQUERIDO)

PEDRO ROBERTO PIVETTA TISSIANI (REQUERIDO)

HARAS VENTO SUL (FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA) 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010290-66.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: GIULIANO DE FREITAS REQUERIDO: HARAS VENTO SUL 

(FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA), SILVIO HENRIQUE DE MATOS 

STORTI, PEDRO ROBERTO PIVETTA TISSIANI Vistos, etc. Trata-se de 

Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo Reclamante, sob o 

argumento de que a sentença padeceria do vício de omissão. Conheço 

dos Embargos de Declaração porque tempestivos. Infere-se que a parte 

embargante, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do 

juízo prolator da sentença. Os Embargos Declaratórios não devem ser 

admitidos, uma vez que falta ao mesmo a condição vinculativa disposta na 

Lei. Desde modo, é sabido que o simples descontentamento não dá azo ao 

recurso postulado. Com efeito, os Embargos de Declaração constitui 

recurso de rígidos contornos processuais (recurso de fundamentação 

vinculada), consoante disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 

c.c. o art. 1.022 do Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu 

provimento a presença dos pressupostos legais de cabimento. Na lição de 

Pontes de Miranda quanto aos Embargos Declaratórios, vejamos: "O que 

se pede é que declare o que ficou decidido, porque o meio empregado 

para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida, 

pede-se que se reimprima.". (Comentários ao Código de Processo Civil", 

tomo VII, Forense, 1975, p. 399/400). Sobre a admissibilidade dos 

Embargos, Humberto Theodoro Júnior afirma: "O pressuposto de 

admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade 

ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto 

sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o 

caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam a reforma do 

acórdão ou da sentença. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos 

embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da 

causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal." ("Curso de 

Direito Processual Civil", Forense, 25ª ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse 

sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – 

INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 

CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, 

obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os 

embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da 

causa. 2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, 

os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e 

coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no 

julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e 

art. 458, II, do CPC/73. 3. A análise de suposta violação a preceitos 

constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto 

matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo 

Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 

34736/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). Portanto, a 

sentença não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, 

que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 

1.022 do CPC. Cito ementa: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS 

MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, 

OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO 

DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo 

omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser 

rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para 

reexame da causa. 2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de 

refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente 

fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece 

ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da 

Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 3. A análise de suposta 

violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via 

recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição 

Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal 

de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 

27/04/2016). Inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, contradição, 

obscuridade ou erro material, não há como prosperar o alegado. As 

situações discutidas em sede de embargos dizem respeito somente a 

questões de mérito, sendo que o magistrado não pode mais analisa-la em 

sede de embargos de declaração, sendo necessário ingressar com 

recurso inominado para tanto. “Ex positis”, nos termos do art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, opino pelo desacolhimento do Recurso de 

Embargos de Declaração interposto, mantendo inalterada a sentença tal 
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como concebida. É o parecer, que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

do presente projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por de seus patronos. Ana Lídia do 

C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 12 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-47.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GERONIMO BAZZANO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010041-47.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GERONIMO BAZZANO MAGALHAES REQUERIDO: EB 

COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente 

lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Trata-se de Reclamação Cível com Pedido Liminar proposta 

por Gerônimo Bazzano Magalhães em desfavor de EB Comércio de 

Eletrodomésticos Ltda. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho assiste razão ao Reclamante. A solução 

do litígio não demanda muito esforço, em especial pela regra do Código de 

Processo Civil (artigo 373, I e II) que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo os artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Noticia o Reclamante que no dia 

03/01/2017 adquiriu na loja Reclamada um guarda-roupa denominado D 

DORO ATHOS 6PTS C/PES MALBEKR, no valor de R$ 1.799,00 (um mil 

setecentos e noventa e nove reais). Aduz que necessitava do móvel com 

urgência, pois serviria para acomodar roupas e objetos e sua filha 

recém-nascida. Aduz que após transcorrido o prazo para entrega, 

compareceu a loja Reclamada questionando sobre o item comprado, que 

recebeu do gerente a promessa de que o produto logo seria entregue, o 

que não aconteceu, sendo preciso comparecer a loja mais uma vez para 

solicitar a entrega do bem. Relata que a entrega fora realizada no dia 

30/01/2017, entretanto, afirma que as peças do guarda-roupa estavam em 

péssimas condições e mofadas e que impediu a montagem. Aduz que 

visando resolver o problema compareceu a loja Reclamada diversas 

vezes e que até a data da propositura da ação o guarda-roupa não havia 

sido substituído. Por estas razões propôs a presente ação requerendo a 

substituição do produto por outro igual e novo e indenização por danos 

morais. Em sede de contestação a Reclamada argumenta que efetuou a 

troca do produto em tempo hábil, sustenta ausência de ato ilícito e se opõe 

ao pedido de indenização por danos morais. Pois bem, a petição de id. n. 

6505709 informa que a Reclamada cumpriu com a obrigação de fazer e 

efetuou a troca do móvel defeituoso. Entretanto, a Reclamada não teceu 

uma linha a respeito da demora de quase um mês para proceder à entrega 

do produto e que entregou ao consumidor um objeto inadequado ao fim a 

que se destina, pois observando as fotografias anexadas, é de fácil 

visualização que as peças do guarda-roupa estavam manchadas e 

mofadas, residindo aí a atitude ilícita da Reclamada. Assim, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Em que pese às alegações da 

Reclamada, esta não comprovou que entregou um produto em perfeitas 

condições de uso e dentro do prazo avençado. Ressai dos autos que o 

móvel foi entregue 27 dias após a data da compra e com defeito, 

impossibilitando o Reclamante de utilizá-lo conforme pretendia. Assim 

sendo, estando presentes os elementos da responsabilidade civil objetiva, 

existe para a Reclamada o dever de indenizar material e moralmente o 

Reclamante, conforme se apurou. Trago à colação ementa neste sentido: 

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. DEMORA NA ENTREGA DE PRODUTO. 

GELADEIRA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. Consumidora que permaneceu 

cerca de 45 dias desprovida de usufruir de geladeira que adquiriu em 

estabelecimento da ré, porquanto esta, injustificadamente, não lhe 

entregou o produto no prazo acordado. Entrega concretizada somente em 

cumprimento de decisão que antecipou os efeitos da tutela. Ademais, o 

aludido cumprimento se deu fora do prazo fixado pelo juízo. Dano moral 

incontroverso. Quantia indenizatória fixada em R$3.000,00, que se mostra 

modesta, merecendo majoração para R$5.000,00. Honorários advocatícios 

de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação. 

Adequado, haja vista a baixa complexidade da demanda, recorrente neste 

Tribunal. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 

00067728020148190002 RJ 0006772-80.2014.8.19.0002, Relator: DES. 

MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 14/01/2015, 

VIGÉSIMA TERCEIRA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

16/01/2015 00:00) Quanto ao pleito de danos morais, não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização, mas considerando os transtornos suportados pelo 

Reclamante, ao adquirir um produto pra sua filha recém-nascida, cuja 

demora para entrega se prolongou no tempo e ainda assim o recebeu 

danificado, tenho que restaram comprovados não só a má prestação de 

serviços como o abalo moral, sobrevindo o dever de indenizar. Pois que, 

se acaso ocorresse a prestação dos serviços de forma adequada, o 

Reclamante não teria saído da normalidade do seu estado anímico, 

restando abalada as suas emoções. O Código de Defesa do Consumidor 

em seu artigo 14 assevera que: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Assim, reputa-se existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). No que concerne a fixação do valor que corresponda a 

justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Deve ser considerado no 

caso concreto o parco tempo que esperou para receber um novo armário, 

bem como a desnecessidade da intervenção do judiciário para tanto, no 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento sem causa do Reclamante, refletindo no 

patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial para o fim de 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante ao importância de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais reais), a título de indenização por danos 

morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e acrescida de 

correção monetária a partir desta data, com resolução do mérito, a teor do 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 
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condenação a verba honorária nesta fase em observância ao disposto 

nos artigos 54 e 55, ambos da Lei n.º 9.099/95. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 31 de dezembro de 2017 CÁSSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010623-52.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. ORO AGENCIA DE TURISMO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELI MARIA BONETTI OAB - MT0013751A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

Processo nº: 8010623-52.2014.811.0086 Reclamante: G. M. Oro Agência 

de Turismo Reclamada: Companhia Thermas do Rio Quente Vistos, etc. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. De início, é de se registrar que o caso ora em análise não 

se amolda a sistemática disposta no Código de Defesa do Consumidor, isto 

porque, a Reclamante é uma agência de turismo, não sendo, portanto 

destinatária final do serviço. Ou seja, a Reclamante utiliza os serviços 

hoteleiros como incremento de sua atividade econômica e, neste aspecto, 

cito seguinte julgado: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGÊNCIA DE 

TURISMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

EMPRESA QUE NÃO SE INSERE NO CONTEXTO DA DEFINIÇÃO DE 

DESTINATÁRIO FINAL. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA 

GDS SEM O SINAL ON-LINE PARA EMISSÃO DE PASSAGENS. 

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA 

PERANTE OUTRAS OPERADORAS. NECESSIDADE DA PRESTAÇÃO DE 

CAUÇÃO IDÔNEA COMO CONDIÇÃO PARA EXCLUSÃO DO NOME DA 

AGRAVANTE DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGADO 

PROVIMENTO. - Não há como aplicar as regras do Código de Defesa do 

Consumidor em favor da Agravante, porquanto não está inserida no 

conceito de consumidora, em virtude de não ser destinatária final do 

produto/serviço. - Não pode ser concedido à Agravante o acesso ao 

sistema GDS, mesmo sem o sinal on-line para emissão de passagens, em 

virtude do descumprimento de obrigações contratuais e da inadimplência 

perante outras operadoras. - Afigura-se prudente a imposição de 

prestação de caução idônea como condição para exclusão do nome da 

Agravante dos cadastros de proteção ao crédito, em virtude da sua 

inadimplência perante outras operadoras. - Negado provimento ao Agravo 

de Instrumento. (TJPE AG 119334 PE 0400226272. 2ª Câmara Cível. Rel. 

Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes. Julgado em 4 de Novembro de 

2009). (g.n.) Desta forma, caracterizada a atividade de consumo 

intermediária, não incide no caso concreto as disposições do CDC, 

mormente a facilitação da defesa do consumidor efetivada pela benesse 

da inversão do ônus da prova. A par disso e pela regra do Código de 

Processo Civil (artigo 373, I e II), compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais proposta por G. M. Oro Agência de Turismo em desfavor de 

Companhia Thermas do Rio Quente. Propôs a empresa Reclamante a 

presente ação aduzindo, em síntese, que fechou um pacote de viagem 

para um grupo de 31 pessoas, onde a maioria era idosa, com destino a 

Caldas Novas/GO. Relata que a intermediação do pacote turístico foi feita 

por meio da Agência Valetur, credenciada ao hotel Prive Revier, onde o 

grupo se hospedaria. Afirma que a intermediação e as reservas foram 

feitas e confirmadas através de e-mails e o pagamento foi efetuado de 

forma antecipada, porém, quando o grupo chegou ao destino para fazer o 

check-in, um funcionário do hotel informou que não havia reservas feitas. 

Narra que a pessoa que acompanhava o grupo entrou em contato com a 

representante da empresa Reclamante e comunicou o ocorrido, 

informando que as pessoas do grupo estavam exaustas da viagem e 

precisavam se acomodar. Que a representante da Reclamante entrou em 

contato com a Reclamada, sem êxito, pois ninguém atendia as ligações. 

Que ela ligou diretamente no hotel para então resolver o impasse. 

Assevera que após longa espera, o gerente do hotel concordou em fazer 

as reservas, entretanto, ao chegarem aos quartos, os hóspedes 

perceberam que não havia possibilidade de acomodar quatro pessoas, 

conforme havia sido confirmado com a Reclamada, pois haviam reservado 

quarto quádruplos, entendendo-se por 4 (quatro) camas de solteiro ou 2 

(duas) camas de casal. Relata que novamente em contato com o gerente 

sobre esse problema, este confirmou que os quartos não acomodam 4 

(quatro) adultos, pois os mesmos eram preparados com 1 (uma) cama de 

casal e 1(um) sofá cama ou 2 (duas) camas de solteiro e 1 (um) sofá 

cama, em caso de adultos acompanhados de crianças. Expõe que para 

resolver o problema, já que seus clientes eram pessoas de terceira idade, 

a representante da Reclamante pediu que acomodassem os hóspedes em 

quartos duplos e pagou uma diferença que considera indevida, no valor de 

R$ 4.860,00 (quatro mil oitocentos e sessenta reais). Por estas razões, 

ajuizou a presente ação indenizatória. Em sede de contestação a 

Reclamada resiste à pretensão autoral afirmando que o pacote foi fechado 

para 27 (vinte e sete) pessoas e não para 31 (trinta e uma), conforme 

narrado pela Reclamante, que os quatros quádruplos acomodam 

confortavelmente 4 pessoas e que a Reclamante tinha ciência de que 

havia sofá cama nos quartos. No mais, combate o pleito de indenização 

por danos materiais e repetição de indébito, sob a alegação de que o 

pagamento foi feito diretamente ao hotel e se opõe ao pedido de danos 

morais. Pois bem, verifico que as alegações da Reclamada não subsistem, 

pois não há provas nos autos de que a Reclamante tinha cabal ciência de 

que havia sofás nos quartos quádruplos, em vez de camas. O documento 

de id. n. 6482919 faz menção a quartos quádruplos, mas não descreve a 

composição desses quartos, fazendo crer que são compostos por camas. 

Ademais, os integrantes do grupo turístico eram pessoas idosas, que 

requerem melhores cuidados, o que faz do sofá um item inadequado para 

acomodação, o que justifica a alteração dos quartos quádruplos para 

duplos. Entretanto, embora a Reclamante alegue inicialmente que o grupo 

compunha-se de 31 pessoas e em contestação a Reclamada afirme que 

foram apenas 27, em sede de impugnação à contestação a Reclamante 

menciona 29 pessoas, incluindo dois motoristas. Extrai-se, ainda, dos 

documentos acostados à inicial, que a Reclamante comprova que efetuou 

o pagamento das 2 (duas) pessoas que levou a mais, conforme 

comprovante no valor de R$ 1.818,00 (um mil oitocentos e dezoito reais). 

Desta forma, resta comprovado o pagamento indevido pela divisão dos 

apartamentos e pela cobrança de duas pessoas a mais e não quatro, 

como a Reclamante deseja fazer crer, mesmo porque esta não comprovou 

que havia parceria existente entre as partes que isentasse os motoristas 

do pagamento das diárias. Portanto, por não ter a Reclamada se 

desincumbido do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não fez provas capazes de demonstrar que prestou o serviço de 

forma adequada, sendo sua responsabilidade recompor o dano material 

infligido à Reclamante como consequência natural diante dos fatos 

descritos. Sobre o dano material, a Reclamante logrou demonstrar que 

despendeu a quantia de R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta 

reais) com o remanejo dos apartamentos, ante a insatisfação com os 

quartos quádruplos. Entretanto, quanto a adição de pessoas, comprovado 

que foram somente duas, o valor a ser restituído deve ser de apenas R$ 

1.155,00 (um mil cento e cinquenta e cinco reais), fazendo jus ao 
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ressarcimento destas quantias, de forma corrigida. Quanto ao pedido de 

indenização por danos morais, entendo não estarem presentes seus 

elementos caracterizadores, porquanto a situação experimentada não tem 

o condão macular a imagem da Reclamante perante terceiros, não há que 

se falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância de mero 

descumprimento contratual, que embora tenha acarretado contratempos, 

não foi capaz de gerar maiores danos a Reclamante. Nesta toada, ainda 

que o pedido de reparação por dano moral seja juridicamente possível, 

pois está previsto no ordenamento jurídico pátrio, deve ele ser decorrente 

da violação da honra objetiva da Reclamante. O Código Civil, em seu artigo 

186, prevê a possibilidade de reparação civil em razão de ato ilícito, 

inclusive quando o dano é exclusivamente moral. No entanto, a 

possibilidade de indenização deve decorrer da prática de um ato ilícito, que 

é considerado como uma conduta que viola o direito de alguém e causa a 

este um dano, que pode ser material ou exclusivamente moral. Em 

qualquer hipótese, porém, exigir-se-ia a violação de um direito do 

Reclamante da cabal comprovação dos fatos alegados, dos danos 

experimentados e do nexo causal entre a conduta desenvolvida e o dano 

supostamente sofrido. Colaciono julgado nesse sentido: PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NO SERVIÇO. 

PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA 

RECONHECIDA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. Tratando-se de pessoa 

jurídica, embora seja inegável a possibilidade de vir a sofrer dano moral, 

isso só se configura quando afetada a honra objetiva, ou seja, a 

divulgação de fatos que atinjam a sua imagem. No caso em exame, não se 

caracterizou essa situação, o que afasta a possibilidade de cogitar da 

reparação pleiteada a esse título. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NO SERVIÇO. LUCROS CESSANTES. 

NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO DA AUTORA 

IMPROVIDO. Os lucros cessantes constituem aquilo que a parte 

razoavelmente deixou de lucrar e não o que ela poderia, eventualmente, 

ganhar. Reclamam demonstração indene de dúvida, por provas coerentes 

e robustas, o que não se verificou na hipótese. Não tendo a autora 

atendido ao ônus respectivo, e não sendo possível calcar a análise em 

simples presunção, inegável se apresenta a improcedência do pedido. 

(TJSP APL 01916484620128260100. 31ª Câmara de Direito Privado.Rel. 

Antonio Rigolin. Julgado em 14 de abril de 2015). (g.n.) Assim, não 

restando caracterizados dos alegados danos morais, inexiste o dever de 

indenizar. Isso posto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos 

postulados na presente ação para CONDENAR a Reclamada a restituir a 

Reclamante o valor de R$ 3.705,00 (três mil setecentos e cinco reais), 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, sem 

indenização por danos morais, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, conforme 

preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 13 de novembro de 2017 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 107261 Nr: 4590-80.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilton Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Em resumo, para fins de publicação desta sentença: CONDENO o réu 

Adenilton Santos da Silva, vulgo “Branco”, devidamente qualificado nos 

autos, pela prática do crime previsto pelo artigo 33, caput da Lei 

11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em 

regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, a serem 

calculados à guisa de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente. 

Concedo ao réu, ainda, o direito de recorrer em liberdade desta sentença, 

e o condeno ao pagamento das custas e despesas processuais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 45697 Nr: 4181-85.2009.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Luiz Bezerra Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Lenoar Martins - 

OAB:MT 7.975-B, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o Decurso de Prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 39843 Nr: 1734-27.2009.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Pinheiro Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassius Zancanella - 

OAB:MT 9765-B

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o cumprimento do mandado.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 74063 Nr: 2582-72.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis Mauro Mazzuchetti, Alessandro Ferreira 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o cumprimento da carta precatória.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 80371 Nr: 3533-32.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tassi Araffat Macedo de Campos ("Chapeco"), 

Natania Moreira da Cruz, Dara Cristina Ribeiro Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o Decurso de Prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 86844 Nr: 2998-69.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonelson Rodrigues Gomes, Jeferson 

Fernandes Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855, Márcio José Cossetin - OAB:MT 8982, Marcos 

Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o cumprimento da carta precatória.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 92171 Nr: 1299-09.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas de Mattos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530, Vitor Juliano Ramos - OAB:15320/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o cumprimento de pena.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 49324 Nr: 409-46.2011.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro Boddenberg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Anita Mesacasa - 

OAB:2963-A

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o cumprimento de pena.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 72940 Nr: 1466-31.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Gomes Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Machado - 

OAB:13.065, Guilherme Lauer Murta - OAB:MT 16.361-A

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o cumprimento da carta precatória.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 73296 Nr: 1812-79.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Correa das Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:16012/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o Decurso de Prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 73618 Nr: 2137-54.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o cumprimento da carta precatória.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 79289 Nr: 2517-43.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Vieira Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:MT 11988

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o cumprimento da carta precatória.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 92092 Nr: 1246-28.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Bresolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o cumprimento de pena.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 93891 Nr: 652-60.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o cumprimento de pena.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 111173 Nr: 6639-94.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal - PR (Francisco Beltrão)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliezer Reis de Almeida, Edivaldo Daros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Cristine Bandeira 

Welter - OAB:, Debora Jaqueline Christani Paz - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o cumprimento do mandado.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 40784 Nr: 336-45.2009.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT., 

Arnaldo Rauen Delpizzo, Fernando Dorival de Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Barosi
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wellington Oliveira de 

Andrade - OAB:MG 52.630

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o cumprimento da carta precatória.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 48184 Nr: 3607-28.2010.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonatta Rheduard da Silva Zepka

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto Massahiro 

Nanaka - OAB:13515-A/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o cumprimento da carta precatória.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 49267 Nr: 352-28.2011.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Paulino de Souza, Anderson Correa 

das Neves, Leoni Severino Onório, Luciny Alves de Brito ("Maguila"), 

Emerson de Moraes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Neves de Sousa 

- OAB:14.329 MT, Chrislayne Ap. Pereira de Figueiredo - 

OAB:13.421 MT, Defensor Público de Nova Mutum - MT - OAB:, Eder 

Pereira de Assis - OAB:8066/MT, Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o cumprimento da carta precatória.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 75803 Nr: 4381-53.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mizael Soares Boerer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do 

Nascimento - OAB:MT 13746-O, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 

18.308

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o cumprimento da carta precatória.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 77654 Nr: 3145-18.2013.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Ruela dos Santos, Fabio Junior Dias 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:, Elizio Lemes de Figueiredo - OAB:8256/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o Decurso de Prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 85826 Nr: 2455-66.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Francisco de Paula Neto (Chindo), 

Luiz Mauro Romão da Silva, Fabian Carlos Rodrigues Silva (Fabi), Bley 

Ewelson Costa, Aurimar Cardoso Marques, Rogério Paulo, Rafael Barros 

Meira, Marcelo Bomdespacho da Conceição, Maurides Benedito de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da Silva 

Inez de Almeida - OAB:7355-A/MT, Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:, Eduardo Cesar Stefani - OAB:MT 21.681, Fabio 

Moreira Pereira - OAB:9405-MT, Fabio Moreira Pereira - OAB:MT 

9405, Jonas Henrique Meldola da Silva - OAB:MT 15.530, ODERLY 

MARIA FERREIRA LACERDA - OAB:6133, Paulo Rogério de Oliveira - 

OAB:11324 -OAB/MT, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o cumprimento da carta precatória.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 86464 Nr: 2803-84.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itor Pires de Camargo, Leomário Taborda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: - - OAB:MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altair Marcos de 

Albuquerque - OAB:MT/21992, Ana Lídia do Carmo Ribeiro - 

OAB:16.460, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o cumprimento da carta precatória.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 86771 Nr: 2954-50.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Francisco Moises da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:11012-MT, Claudia Jaqueline Takuno de Arruda Muchagata - 

OAB:74.539/PR, Hemerson Cezar Deszczynski - OAB:SP 116.988, 

Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o cumprimento da carta precatória.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 88875 Nr: 4320-27.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinaldo dos Santos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ranielly Gonçalina Leite - 

OAB:14433

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o cumprimento da carta precatória.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 885 de 1071



 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 89936 Nr: 4969-89.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ciliane Major Hota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o cumprimento de pena.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 91575 Nr: 923-23.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elenilson Canavarros de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o cumprimento de pena.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 96245 Nr: 3912-02.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o cumprimento da carta precatória.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 99968 Nr: 204-07.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdES, MMRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelino Santana de 

Oliveira Junior - OAB:MT/21500/0

 Vistos em correição.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o Recurso de 

Apelação interposto pela Defesa dos réus Mario Marson Rodrigues 

Mendes e Jandilson Conceição do Espírito Santos, respectivamente, às fls. 

432/433 e 452.

 Considerando que as razões recursais já encontram-se acostadas (fls. 

434/442 e fls. 452-vº/464), dê-se vistas dos autos ao Ministério Público, 

para que, querendo, ofereça contrarrazões no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as nossas 

homenagens de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 101542 Nr: 1166-30.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caio Junior dos Santos Guia, José Mailson 

Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos em correição.

 Considerando retorno dos autos do E.TJMT, bem como o trânsito em 

julgado do Acórdão que manteve inalterada a sentença de fls. 198/215, 

conforme certificado à fl. 274, cumpra-se integralmente o decisum 

verberado.

Após, proceda-se às baixas, comunicações e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos, atento ao disposto no art. 983 e §§ da CNGC.

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 101761 Nr: 3366-59.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair Costa Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Castro Garcia - 

OAB:MT 13.460-B

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o cumprimento de pena.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 109112 Nr: 5525-23.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Medeiros da 

Silva - OAB:, Ronivan dos Reis Santana Guimarães Junior - OAB:MT 

20.436

 Isto posto, REVOGO a prisão preventiva decretada em desfavor de 

Cicero de Alvarenga, e a substituo pelas seguintes medidas cautelares 

alternativas:1.Comparecer em juízo mensalmente, entre os dias 01 a 10 de 

cada mês para justificar suas atividades;2.Não mudar-se de endereço 

sem comunicar ao juízo;3.Não manter contato, por qualquer meio de 

comunição com as vítimas Luzia Fernandes Bento e João Benedito 

Correia, bem como com os familiares que com eles residem;4.Não 

frequentar a casa ou local de trabalho das aludidas vítimas, nem se 

aproximar a distância inferior a 300 (trezentos) metros delas, em qualquer 

local que por ventura venha a encontra-las, salvo em atos oficiais 

determinados judicialmente para os quais tenha sido regularmente 

intimada;5.Recolher-se em casa no período noturno, compreendido entre 

as 18h00min e 06h00min;Expeça-se o competente alvará de soltura em 

favor do réu, constando que a soltura não ocorrerá se por outro motivo 

tenha que permanecer preso. Consignando, ainda, que o descumprimento 

de qualquer uma ora estabelecidas ensejará novo decreto prisional em 

seu desfavor. Ciência ao Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 47259 Nr: 2683-17.2010.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Carafini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roselaine Wahlbrink Jauer - 

OAB:MT 14786

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o cumprimento de pena.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 49089 Nr: 173-94.2011.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamisson Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o cumprimento da carta precatória.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 51394 Nr: 2425-70.2011.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamisson Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o cumprimento da carta precatória.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 76531 Nr: 4387-65.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo da Costa Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antonio da Silva 

Martins - OAB:MS/15626

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se resposta de Oficio.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 79128 Nr: 2359-85.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o Decurso de Prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 89915 Nr: 4959-45.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Aparecido de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o Decurso de Prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 91900 Nr: 1139-81.2016.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdCLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celio Reis de Oliveira - 

OAB:MT 11.265

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o cumprimento da carta precatória.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 100720 Nr: 631-04.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caique da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Lopes - 

OAB:713371/SP

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o cumprimento de pena.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 77932 Nr: 1401-02.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Honório Kener

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 A configuração do excesso de prazo constitui medida excepcional que 

somente pode ser concedida nos casos em que a demora decorra 

exclusivamente de diligências suscitadas pela acusação, ou ainda, da 

inércia do próprio Poder Judiciário, em obediência ao princípio da razoável 

duração do processo, de modo que, não se enquadrando o presente caso 

em quaisquer destas situações, não há que se falar em constrangimento 

ilegal. Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, MANTENHO a 

prisão preventiva do acusado RAFAEL HONÓRIO KENER ante a 

inexistência de excesso de prazo no trâmite do presente feito e 

consequente constrangimento ilegal. Ciência ao Ministério Público. 

Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 80333 Nr: 3490-95.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuton Tavares Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:16012/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o Decurso de Prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 43718 Nr: 3226-54.2009.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Marques da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Verci Moleta - 

OAB:3533-B/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o Decurso de Prazo.
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Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 101497 Nr: 1132-55.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erick Cassiano Nogueira dos Santos, Willian 

Lucio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Edital de Convocação de Jurados e Suplentes ME084

Sessão:

Dia:

Horas:

Jurados:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 103547 Nr: 2477-56.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGB, LLM, RAdAS, JRAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, Roberson 

Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Destarte, entendo que não há excesso de prazo no trâmite do presente 

feito e consequentemente constrangimento ilegal, assim como também não 

exige reparo a decisão que decretou a segregação provisória do 

acusado, razão pela qual, em consonância com o parecer ministerial, 

MANTENHO a prisão preventiva do acusado JOSÉ ROBERTO ARRUDA DE 

SOUZA.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 109550 Nr: 5721-90.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michael de Paula Paixão, Jardel Lennon Laabs, 

Maico Sidnei Pereira Romera, Marcos Steffan Marques de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Machado - 

OAB:13.065, Guilherme Lauer Murta - OAB:MT 16.361-A, Marcelino 

Santana de Oliveira Junior - OAB:MT/21500/0

 Vistos em correição.

 Considerando o aditamento da denúncia feita pelo Ministério Público em 

relação ao acusado Maico Sidnei Pereira Romera (fls. 184/185), intime-se 

a Defesa do acusado, para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos do art. 384, §2°, do Código de Processo Penal.

 Outrossim, verifica-se que transcorreu in albis o prazo para oferecimento 

de resposta à acusação dos réus Jardel Lennon Laabs e Maico Sidnei 

Pereira Romera, razão pela qual devem os autos serem remetidos à 

Defensoria Pública, para atuar no interesse dos réus.

Em tempo, tendo em vista o teor da certidão de fl. 204, dê-se vistas dos 

autos ao Ministério Público, para no prazo de cinco dias, informar 

endereço atualizado do réu Marcos Steffan Marques de Miranda, ou 

requerer o que entender de direito.

Após, voltem os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 77932 Nr: 1401-02.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Honório Kener

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Edital de Convocação de Jurados e Suplentes ME084

Sessão:

Dia:

Horas:

Jurados:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 83483 Nr: 1102-88.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniele Natalina de Moraes, Aleiza Mesquita 

Dias, Maria Aparecida da Cruz, Jonathan Wesley da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:MT 15.481

 Vistos em correição.

Considerando os pedidos de fls. 72 e 76/78, requerendo a revogação da 

medida cautelar referente a proibição de frequentar agências bancárias, 

ressaltando as necessidades pessoais e financeiras das acusadas, bem 

como do parecer favorável do Ministério Público (fls. 91/92v.º), defiro os 

pedidos e, consequentemente, revogo a medida cautelar somente para 

permitir que as acusadas Maria Aparecida da Cruz e Daniele Natalina de 

Moraes frequentem as agências bancárias em que são correntistas.

Ademais, mantenho inalteradas as demais medidas impostas às fls. 

47/48v.º.

Outrossim, tendo em vista que o acusado Jonathan Wesley da Silva não 

foi citado até o momento, expeçam-se mandado de citação no endereço 

constante nos autos e carta precatória para o endereço informado à fl. 93 

a fim de realizar sua citação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 99500 Nr: 5994-06.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alesandro Cezar Santos Veiga, Jose Carlos 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Favretto - 

OAB:MT 19.690, Defensor Público de Nova Mutum - MT - OAB:

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para APRESENTAR RESPOSTA À 

ACUSAÇÃO, no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 101962 Nr: 1448-68.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Pereira Muller - 

OAB:MT 18.308

 Vistos em correição.

 Considerando a citação do acusado à fl. 111, bem como a manifestação 

de fl. 124, abra-se vistas dos autos a Defesa para apresentar resposta à 

acusação, no prazo legal e, em seguida, voltem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 107694 Nr: 4800-34.2017.811.0086

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: LUCILENE DA SILVA AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14948/O, Jose Marcio de Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida formulado por 

Lucilene da Silva Amaral, tendo por objeto uma motocicleta Honda Biz 125 

ES, placa KAT-8786, de cor preta, ano 2007/2007, registrado em nome do 

requerente.

Com o intento de provar o alegado, a requerente acostou aos autos cópias 

de seu documento pessoal e do documento do veículo (fls. 08/10).

 Instado a se manifestar o Ministério Público pugnou pelo deferimento do 

pedido de restituição da motocicleta.

É o breve relatório. Decido

 De acordo com os artigos 118 e 120, do Código de Processo Penal, os 

quais disciplinam a restituição de coisas apreendidas, as coisas 

apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao 

processo antes de transitada em julgado a sentença, e a restituição 

poderá ser ordenada mediante termo nos autos, desde que inexista dúvida 

quanto ao direito da reclamante.

Pois bem, a motocicleta apreendida nos autos foi objeto de crime de furto 

qualificado, na modalidade tentada, apurado na ação penal sob o código 

92022, no entanto, o Ministério Público em seu parecer declarou que o 

mencionado bem não interessa ao processo.

Ademais, não há nada nos autos que sinalizam no sentido de que a 

motocicleta em questão interesse ao bom andamento da Ação Penal em 

trâmite.

 Assim, diante do cenário e contando com o parecer favorável do 

Ministério Público, entendo que o veículo em questão deve ser, 

imediatamente, restituído a requerente Lucilene da Silva Amaral.

Isto posto, DEFIRO o pedido de restituição formulado neste incidente.

Após a restituição do objeto, bem como o trânsito em julgado da presente 

decisão, determino o arquivamento deste incidente de restituição, com as 

baixas e cautela de praxe, devendo-se transladar cópias das peças 

principais a ação penal correspondente.

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112353 Nr: 7209-80.2017.811.0086

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:74.539/PR

 Vistos em correição.

Verifica-se que o conduzido foi detido em 18/12/2017 por força de 

mandado de prisão expedido por este juízo na medida cautelar de Código 

112353 em epigrafe em razão da representação da Autoridade Policial 

pela sua prisão preventiva.

Ademais, não vislumbro a ocorrência de nenhuma irregularidade em 

relação à prisão do autuado, que foi detido por força da existência de 

mandado de prisão preventiva em seu desfavor, expedido por este juízo 

sem relatos do investigado quanto a maus tratos ou abuso de autoridade.

 Ao menos por ora, a prisão deve ser mantida pelos mesmos fundamentos 

que ensejaram sua decretação, não havendo alterações na situação 

fática que autorize a revogação da decisão.

Oficie-se, com urgência, ao diretor da cadeia pública, e informe-o por 

telefone para maior agilidade da situação narrada pelo acusado, 

requisitando que ele seja mantido em cela onde seja assegurada a sua 

integridade física, e caso seja necessário, que o diretor oficie a este juízo 

solicitando a transferência do acusado para outro estabelecimento 

prisional, para as providências pertinentes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112596 Nr: 34-98.2018.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odelso Benedito de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelino Santana de 

Oliveira Junior - OAB:MT/21500/0

 (...)Em que pese os judiciosos argumentos da Defesa, não vislumbro 

qualquer alteração fático-jurídica apta a justificar a revisão do 

entendimento judicial exarado anteriormente, haja vista que estão 

preenchidos os pressupostos (prova da materialidade e indícios de 

autoria) e fundamentos (garantia da ordem pública) para a decretação da 

prisão preventiva, a teor do que preconizam os artigos 312 e 313 do CPP. 

No presente caso, a necessidade de manutenção da segregação cautelar 

do indiciado com fundamento na garantia da ordem pública, encontra-se 

devidamente delineada na decisão que a decretou, em vista da reiteração 

criminosa na conduta do indiciado, vez que reincidente no crime de tráfico, 

contando com executivo de pena (Código 110524) o qual tramita perante 

este Juízo.(...)Cabe ressaltar, ainda, que conforme já remansoso 

entendimento jurisprudencial, os predicados pessoais favoráveis do 

acusado não são por si sós suficientes para afastar a concorrência dos 

pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo 

Penal.Destarte, tem-se que a prisão preventiva decretada em face do 

acusado foi realizada em observância às disposições legais, sendo que o 

ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, 

existindo motivos que justificam a restrição de sua liberdade.Mister 

salientar que outras medidas não atenderiam ao binômio necessidade e 

adequação nos termos do art. 282, inciso I e II, do CPP nem seriam 

capazes de acautelar o meio social, sendo imperiosa, portanto, a 

manutenção da prisão preventiva do acusado.Isto posto, entendo que não 

exige reparo a decisão que decretou a segregação provisória do acusado 

e, em consonância com o parecer ministerial, mantenho a prisão 

preventiva de Odelso Benedito de Jesus. Ciência ao Ministério Público e a 

Defesa. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112596 Nr: 34-98.2018.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odelso Benedito de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelino Santana de 

Oliveira Junior - OAB:MT/21500/0

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 72824 Nr: 1347-70.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando retorno dos autos do E.TJMT, bem como o trânsito em 

julgado do Acórdão de fls. 111/113v.º, certificado à fl. 117, cumpra-se in 

totum o acórdão verberado.

Intimem-se.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 88815 Nr: 4282-15.2015.811.0086

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ademilson Vilke de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:16012/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de restituição, formulado por Ademilson Vilke de Lima, 

consubstanciado em 01 (uma) motocicleta Honda Biz 125 ES, placa OAR 

2786, cor preta, apreendida no bojo da Ação Penal n.º 

1791-35.2015.811.0086 - Código 84667, em apenso.

 Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do 

pedido, mantendo-se a sentença de fls. 176/186, que determinou o 

perdimento em favor da união, do referido objeto.

 É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a r. sentença de fls. 

176/186, proferida nos autos em que o bem que se pretende restituir 

encontra-se apreendido, determinou o perdimento do aludido bem em favor 

da União, bem como que o decisum verberado transitou em julgado em 

11/09/2017 (fl. 351 dos autos em apenso).

Destarte, dou por prejudicada a análise do pedido de restituição da 

motocicleta Honda Biz 125 ES, placa OAR 2786, cor preta.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, ao arquivo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 89892 Nr: 4940-39.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdSoJGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Edital de Convocação de Jurados e Suplentes ME084

Sessão:

Dia:

Horas:

Jurados:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 92099 Nr: 1250-65.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Silva Santos, Williams Fernando da Silva 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS WILLIAN PORTO 

SANTOS - OAB:15.283, Defensor Público de Nova Mutum - MT - 

OAB:, GIORJA DA SILVA COSTA SOUSA - OAB:15.295, Magna Lopes 

- OAB:MT 22.388, ROSILDA ALVES DOS SANTOS - OAB:15.322

 ISTO POSTO, hei por bem julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE A 

DENÚNCIA, para, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, 

PRONUNCIAR o acusado, PAULO SILVA SANTOS, supra qualificado, 

como incurso nas penas do artigo 121,§2º, incisos I e IV do CP, e o réu 

WILLIAMS FERNANDO DA SILVA SANTOS, como incurso nas penas do 

artigo 121,§2º, inciso IV, c.c. artigo 29 do CP, determinando, via de 

conseqüência, que ambos os réus sejam submetidos a julgamento pelo 

Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca.O réu Paulo Silva Santos 

deve ser mantido na prisão em que se encontra visto que subsistem os 

requisitos e fundamentos que deram azo à decretação de sua prisão 

processual, agora ainda mais reforçados, já que pronunciado, e que 

condenado em primeiro grau na ação penal de Código 86452 deste 

Juízo.Quanto ao réu Williams não se verificam motivos para a decretação 

de sua prisão processual, já que não há notícias de que tenha incorrido 

em outros crimes desde a sua soltura.Intimem-se, na forma prevista pelo 

artigo 420 do CPP, solicitando urgência no cumprimento da missiva para a 

intimação do réu Williams já que se trata de processo em que o corréu 

está preso.Ocorrendo a preclusão pro judicato, vistas ao nobre 

representante do Ministério Público, para os fins do disposto no art. 422 do 

Código de Processo Penal, e em seguida à defesa para a mesma 

finalidade.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 101497 Nr: 1132-55.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erick Cassiano Nogueira dos Santos, Willian 

Lucio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Edital de Convocação de Jurados e Suplentes ME084

Sessão:

Dia:

Horas:

Jurados:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 102241 Nr: 5045-16.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Borges dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Konzen - OAB:MT 

22.394, Cleusa Teresinha Haubert - OAB:MT 19.234

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o Decurso de Prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 103883 Nr: 2681-03.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oteniel Agostinho da Silva Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro de Almeida 

Santana Souza - OAB:MT 18.618

 Vistos em correição.

Cuida-se de processo executivo de pena do reeducando Oteniel 

Agostinho da Silva Campos, onde foi condenado a pena de 12 anos de 

reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, 

§ 2°, inciso II, do Código Penal.

Às fls. 80/81, a Defesa requereu saída temporária do reeducando, nos 

termos do artigo 120, incisos I e II, c/c artigo 1.º, ambos da Lei de 

Execução Penal.

O Ministério Público, por sua vez, pugnou pelo indeferimento do pedido de 

saída temporária, uma vez que tal benefício é limitado aos reeducando em 

regime semiaberto, nos termos do artigo 122 da Lei de Execução Penal.

É o necessário. Decido.

De proêmio, tenho que assiste razão a douta representante do Parquet, 

notadamente porque o artigo 122 da Lei de Execução Penal prevê que 

somente os reeducandos em cumprimento de regime semiaberto têm 

direito a tal benefício, o que não é o caso do presente feito.

De outro norte, o artigo 120 da Lei de Execução Penal dispõe o seguinte:

Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou 

semi-aberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do 

estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes 

fatos:

I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, 

descendente ou irmão;

II - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do artigo 14).

Parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor do 

estabelecimento onde se encontra o preso.

O que também se verifica não ser o caso do requerido, uma vez que o 

mesmo não preenche os requisitos objetivos e subjetivos autorizadores do 

benefício.

Desta feita, e em consonância com o Ministério Público, INDEFIRO o pedido 

de saída temporária.

Por fim, considerando o parecer ministerial quanto às juntadas das 

planilhas referente aos trabalhos laborados pelo reeducando, abra-se 

vistas à Defensoria Pública e, após, voltem os autos conclusos.

Ciência as partes.

Intime-se o reeducando.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 104048 Nr: 2788-47.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walison Fontes Fonseca, Elias de Oliveira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que os réus foram devidamente citados 

(fls. 131 e 207) e a resposta à acusação colacionada aos autos não traz 

elementos capazes de modificar, por ora, o entendimento esposado 

quando do recebimento da denúncia.

Não há demonstração de causas concretas que dêem azo à absolvição 

sumária dos acusados, nos termos do artigo 397 do CPP, eis que não se 

pode vislumbrar a ocorrência manifesta de excludente de ilicitude, 

excludente de culpabilidade, que o fato não constitui crime ou que esteja 

extinta a punibilidade do agente.

Os fatos narrados podem constituir crime, sem evidências cabais de que 

não o seria, o que apenas poderá ser confirmado no desenrolar da 

instrução criminal.

 Assim, designo o dia 07/02/2018, às 13h30min, para a realização de 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa para 

comparecerem ao ato, bem como os réus, seus defensores constituídos e 

o Ministério Público da data aprazada.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 108392 Nr: 5152-89.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdN, TRFdSdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:, João Ricardo Sartori dos Santos - OAB:MT 

17714

 Aberta a audiência, colheram-se os depoimentos das testemunhas 

supracitadas e realizados os interrogatórios dos réus. As oitivas foram 

colhidas por meio de sistema audiovisual e gravadas em mídia CD-R.

A Defesa requereu dispensa das testemunhas Gelson Novais Toledo, 

Elizangela Silva dos Santos Nascimento, Francisco Carneiro Nascimento, 

por si arroladas.

Após a MMª Juíza proferiu a seguinte decisão:

 “Vistos.

Homologo a desistência das oitivas das testemunhas Gelson Novais 

Toledo, Elizangela Silva dos Santos Nascimento, Francisco Carneiro 

Nascimento. Tendo em vista a conclusão da fase de instrução, vista dos 

autos ao Ministério Público, para que apresente alegações finais no prazo 

de 05 (cinco) dias, e após, vistas à Defesa para mesma finalidade.

Em seguida, voltem os autos conclusos para sentença.

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 109473 Nr: 5686-33.2017.811.0086

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Enir Maria Marques de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelino Santana de Oliveira 

Junior - OAB:MT/21500/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Destarte, tendo em vista que o referido veículo não interessa ao 

processo, deve ser restituído a sua proprietária, nos termos do art. 120 e 

parágrafos do Código de Processo Penal. Por conseguinte, determino a 

imediata devolução do aludido veículo apreendido nos autos, lavrando-se 

o competente termo de devolução em nome da requerente. Consigno, 

ainda, que nos termos do artigo 6°, da lei n° 6.575/78, as despesas de 

estadia e de guincho não poderão ser cobradas do proprietário do veículo, 

mas sim da respectiva pessoa jurídica de direito público, por meio das vias 

cabíveis.Oficie-se a Autoridade Policial.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 110516 Nr: 6221-59.2017.811.0086

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Sirlene Alves de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Machado - OAB:13.065, 

Guilherme Lauer Murta - OAB:MT 16.361-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Remetam-se os autos ao Ministério Público, a fim de que se manifeste 

acerca do pedido de restituição formulado às fls. 02/05, nos termos do art. 

120, §3°, do Código de Processo Penal.

Após, tornem os autos conclusos para deliberação.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112445 Nr: 7252-17.2017.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gustavo Almeida Ormond

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13746-O

 Vistos.

 Tendo em vista o requerimento formulado pela defesa do autuado Luiz 

Gustavo Almeida Ormond, designo o dia 17 de janeiro de 2018, às 

13h30min, para realização de audiência de custódia.

Requisite-se a presença do custodiado junto à Diretoria da Cadeia Pública 

local.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112468 Nr: 7271-23.2017.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anisleide Rodrigues da Silva, Adriano Pires 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 Isto posto, nos termos do art. 316, c/c 319, I e III, todos do Código de 

Processo Penal, revogo a prisão preventiva dos acusados JEAN CLAY 

AMORIM DA CRUZ OLIVEIRA e EDUARDO LEMES DE BRITO, mediante o 

cumprimento das seguintes medidas cautelares:a)Comparecimento mensal 

em juízo, até o dia 10 de cada mês, informando endereço atual e 

atividades;b)Não se ausentar da Comarca sem a comunicação prévia e 

autorização deste juízo; c)Não se mudar de endereço sem a comunicação 

prévia deste juízo;Expeça-se alvará de soltura em favor dos autuados, 

para que sejam colocados em incontinenti liberdade, SALVO SE POR 

OUTRO MOTIVO TENHAM QUE PERMANECER PRESOS, consignando-se 

as advertências de praxe, salientando-se que o descumprimento das 

medidas cautelares alternativas da prisão ora impostas poderá ensejar à 

decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 312, parágrafo 

único, do CPP.Ciência ao Ministério. Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se 

o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112469 Nr: 7273-90.2017.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 
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Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Clay Amorim da Cruz Oliveira, Eduardo 

Lemes de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 Isto posto, nos termos do art. 316, c/c 319, I e III, todos do Código de 

Processo Penal, revogo a prisão preventiva dos acusados JEAN CLAY 

AMORIM DA CRUZ OLIVEIRA e EDUARDO LEMES DE BRITO, mediante o 

cumprimento das seguintes medidas cautelares:a)Comparecimento mensal 

em juízo, até o dia 10 de cada mês, informando endereço atual e 

atividades;b)Não se ausentar da Comarca sem a comunicação prévia e 

autorização deste juízo; c)Não se mudar de endereço sem a comunicação 

prévia deste juízo;Expeça-se alvará de soltura em favor dos autuados, 

para que sejam colocados em incontinenti liberdade, SALVO SE POR 

OUTRO MOTIVO TENHAM QUE PERMANECER PRESOS, consignando-se 

as advertências de praxe, salientando-se que o descumprimento das 

medidas cautelares alternativas da prisão ora impostas poderá ensejar à 

decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 312, parágrafo 

único, do CPP.Ciência ao Ministério. Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se 

o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112594 Nr: 32-31.2018.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Dantas Castelo Branco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelino Santana de 

Oliveira Junior - OAB:MT/21500/0

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112594 Nr: 32-31.2018.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Dantas Castelo Branco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelino Santana de 

Oliveira Junior - OAB:MT/21500/0

 (...)Em que pese os judiciosos argumentos da Defesa, não vislumbro 

qualquer alteração fático-jurídica apta a justificar a revisão do 

entendimento judicial exarado anteriormente, haja vista que estão 

preenchidos os pressupostos (prova da materialidade e indícios 

suficientes de autoria) e fundamentos (garantia da ordem pública) para a 

decretação da prisão preventiva, a teor do que preconizam os artigos 312 

e 313 do CPP. A necessidade de manutenção da segregação cautelar da 

indiciada com fundamento na garantia da ordem pública encontra-se 

devidamente delineada na decisão que a decretou, visto a gravidade 

concreta do delito supostamente praticado por ela, que foi autuada pela 

prática do crime de tráfico de drogas, aliado a grande quantidade de 

drogas apreendidas, quais sejam 4.880kg aproximadamente de substância 

análoga a maconha e aproximadamente 1.524kg de substância análoga à 

pasta base cocaína, Corrobora desse entendimento o STF, o qual com 

base em tais fatores tem mantido a prisão cautelar. (...)Portanto, tem-se 

que a prisão preventiva decretada em face da acusada foi realizada em 

observância às disposições legais, sendo que o ato demonstra utilidade 

ao sistema processual penal e à sociedade, existindo motivos que 

justificam a restrição de sua liberdade.Mister salientar que outras medidas 

não atenderiam ao binômio da necessidade e da adequação nos termos do 

art. 282, inciso I e II, nem seriam capazes de acautelar o meio social, 

sendo imperiosa, portanto, a manutenção da prisão preventiva da 

acusada.Com essas considerações, entendo que não exige reparo a 

decisão que decretou a segregação provisória da indiciada e, por essa 

razão, em consonância com o parecer ministerial, mantenho a prisão 

preventiva de Fabiana Dantas Castelo Branco. Ciência ao Ministério 

Público e à Defesa.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 86451 Nr: 2789-03.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex da Silva Gonçalves, Edeilton Moraes 

Marques de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530, Ronaldo Gondim dos Santos - OAB:11905 MT

 Vistos em correição.

 Ante o teor da certidão de fl. 462, proceda-se a intimação da defesa 

constituída do acusado acerca da sentença de fls. 436/445 e da decisão 

de fls. 456/456v.º, nos termos da lei (art. 392, inciso III, do CPP), o que 

deverá ser certificado.

Restando infrutífera a tentativa, desde já, proceda-se a intimação por 

edital do acusado, nos termos da lei (art. 392, inciso V, do CPP).

Intimem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 89710 Nr: 4842-54.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Augusto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 Vistos em correição.

Ante o teor da certidão de fl. 69, proceda-se a intimação por edital do 

acusado acerca da sentença de fls. 60/65, nos termos da lei (art. 392, 

inciso VI, do CPP).

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 101497 Nr: 1132-55.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erick Cassiano Nogueira dos Santos, Willian 

Lucio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Processo n.º: 1132-55.2017.811.0086

Código n.º: 101497

Vistos.

Compulsando-se os autos, verifico que na data de 21/12/2017, o acusado 

Erick Cassiano Nogueira dos Santos fora transferido da Cadeia Pública 

local para a unidade prisional da Comarca de Barra do Garças/MT, 

conforme ofício de fl. 344.

Assim, tendo em vista que a sessão de julgamento esta aprazada para o 

próximo dia 18/01/2018, e considerando que não haverá tempo hábil para 

a requisição do acusado junto à SEJUDH/MT, premente o adiamento da 

referida sessão, razão pela qual, redesigno desde logo o ato para o dia 30 

de janeiro de 2018, às 9h00min.

Outrossim, conforme se vê da certidão do meirinho juntada aos autos às 

fls. 332/333, as testemunhas Jhonata Paulo Sousa e Maria Madalena da 

Silva Ramos, arroladas em caráter de imprescindibilidade pelo Ministério 

Público e pela Defesa, bem como a testemunha Alesandro Cesar Santos 

Veiga, arrolada pela Defesa, não foram encontradas.

 Consigno que restou constatado, que a testemunha Jhonata Paulo Sousa, 

que embora estivesse preso na Cadeia Pública de São José do Rio 

Claro/MT durante a instrução criminal deste feito, atualmente, não se 

encontra mais recolhido no referido estabelecimento, tendo sido solto 

mediante alvará de soltura, bem como que a testemunha Alesandro Cesar 

Santos Veiga encontra-se recolhido na unidade prisional da Comarca de 
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Cáceres/MT.

Destarte, dê-se vistas dos autos às partes, para manifestarem-se acerca 

do interesse na inquirição das testemunhas não localizadas, e caso 

insistam em suas oitivas, informarem endereço atualizado de Jhonata 

Paulo Sousa e Maria Madalena da Silva Ramos, no prazo de 3 (três) dias, 

sob pena de preclusão.

 Requisite-se a presença do réu e da testemunha custodiada à SEJUDH.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 109550 Nr: 5721-90.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michael de Paula Paixão, Jardel Lennon Laabs, 

Maico Sidnei Pereira Romera, Marcos Steffan Marques de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Machado - 

OAB:13.065, Guilherme Lauer Murta - OAB:MT 16.361-A, Marcelino 

Santana de Oliveira Junior - OAB:MT/21500/0

 Vistos em correição.

 Considerando o aditamento da denúncia feita pelo Ministério Público em 

relação ao acusado Maico Sidnei Pereira Romera (fls. 184/185), intime-se 

a Defesa do acusado, para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos do art. 384, §2°, do Código de Processo Penal.

 Outrossim, verifica-se que transcorreu in albis o prazo para oferecimento 

de resposta à acusação dos réus Jardel Lennon Laabs e Maico Sidnei 

Pereira Romera, razão pela qual devem os autos serem remetidos à 

Defensoria Pública, para atuar no interesse dos réus.

Em tempo, tendo em vista o teor da certidão de fl. 204, dê-se vistas dos 

autos ao Ministério Público, para no prazo de cinco dias, informar 

endereço atualizado do réu Marcos Steffan Marques de Miranda, ou 

requerer o que entender de direito.

Após, voltem os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 110907 Nr: 6464-03.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Domingos Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 Vistos em correição, etc.

Notifique-se o denunciado EDUARDO DOMINGOS DUARTE para responder 

por escrito a acusação, por intermédio de advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, a contar da data da notificação, apresentando defesa prévia 

consistente em defesa preliminar e exceções, facultando-lhe a arguição 

de preliminares e invocação de todas as razões de defesa que tiver e 

quiser, com oferecimento de documentos e justificações, além de 

especificar as provas que pretende produzir, inclusive arrolar até o 

máximo de 05 (cinco) testemunhas, nos termos do art. 55 e seus 

parágrafos da Lei 11.343/2006.

Consigne-se no mandado notificatório que por ocasião do cumprimento, o 

Oficial de Justiça deverá indagar ao acusado se este possui defensor 

constituído, se tem recursos para contratar advogado particular, ou se 

necessita de nomeação de defensor dativo, certificando o que lhe for 

informado.

Caso informe não possuir, requerida nomeação, ou ainda, permaneça 

silente, nomeio desde já a Defensoria Pública, abrindo lhe vista para 

apresentação da defesa.

 Apresentada referida resposta, retornem os autos conclusos para 

decisão.

Indefiro o requerimento constante no item “2.I” da cota Ministerial, devendo 

o titular da ação penal providenciar a juntada aos autos das informações 

que dependem de certificação, podendo a certidão de objeto e pé, ser 

substituída por consulta ao sítio do Tribunal, conforme entendimento 

consolidado (AP/TJMT 52079/2015 e AREsp STJ 

642471/DF/2015/0009827-9).

Em tempo, defiro o requerimento formulado no item “3” da cota ministerial, 

pelo que determino o arquivamento do presente feito em relação a 

indiciada Ingrid Isabelly Campos Silva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112468 Nr: 7271-23.2017.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anisleide Rodrigues da Silva, Adriano Pires 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 Isto posto, nos termos do art. 316, c/c 319, I e III, todos do Código de 

Processo Penal, revogo a prisão preventiva do autuado ADRIANO PIRES 

DE RAMOS, mediante o cumprimento das seguintes medidas 

cautelares:a)Comparecimento mensal em juízo, até o dia 10 de cada mês, 

informando endereço atual e atividades;b)Não se ausentar da Comarca 

sem a comunicação prévia e autorização deste juízo; c)Não se mudar de 

endereço sem a comunicação prévia deste juízo;Expeça-se alvará de 

soltura em favor do autuado, para que seja colocado em incontinenti 

liberdade, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO TENHA QUE PERMANECER 

PRESO, consignando-se as advertências de praxe, salientando-se que o 

descumprimento das medidas cautelares alternativas da prisão ora 

impostas poderá ensejar à decretação de sua prisão preventiva, nos 

termos do art. 312, parágrafo único, do CPP.Ciência ao Ministério. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112545 Nr: 7328-41.2017.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everson Lucas dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84646 Nr: 4249-19.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REGINALDO DA CONCEIÇÃO 

NASCIMENTO, Filiação: Deuzarina da Conceição e Antonio Jurandi do 

Nascimento, data de nascimento: 07/03/1980, brasileiro(a), natural de 

Porto Velho-RO, solteiro(a), servente, Telefone (66)9201-3559. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
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Despacho: Vistos. O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em 

face de REGINALDO DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, já qualificado, como 

incurso nas sanções do art. 155, “caput”, do Código Penal. Analisando os 

autos, em juízo introdutório, verifico que estão preenchidos os requisitos 

indispensáveis para a formalização da denúncia, bem como presentes as 

condições gerais e específicas da ação penal, ou seja, elementos da 

ação, condições, pressupostos e justa causa. Com efeito, inexiste 

qualquer razão de rejeição da denúncia (artigo 395 do Código de Processo 

Penal). Isto posto, RECEBO a denúncia ofertada contra o acusado, como 

incurso nas sanções nela descritas. Cite-se o denunciado para 

apresentar reposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias 

(art. 396, CPP). Não apresentada a defesa no prazo legal, ou se o 

acusados, citado, não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la, no prazo de 10 (dez) dias. O Oficial de Justiça deverá, por 

ocasião do cumprimento do mandado de citação, indagar do réu se o 

mesmo possui advogado (a) constituído (a) (s) ou condições de constituir 

procurador (a) (es). Em caso negativo, os autos deverão ser 

encaminhados imediatamente à douta Defensoria Pública para patrocinar a 

defesa, independentemente do transcurso do prazo de 10 (dez) dias 

acima assinalado (CNGC, Cap. 07, Seção 05, Item 7.5.1.4). Não tendo sido 

juntada aos autos, solicite informação sobre eventual antecedentes do 

acusado no Cartório Distribuidor desta Comarca, no Instituto de 

Identificação do Estado de Mato Grosso e no Instituto Nacional de 

Identificação Criminal, e demais localidades solicitadas na cota ministerial 

do "parquet", CERTIFICANDO TRANSITO EM JULGADO, em casos de 

condenação, PARA FINS DE REINCIDENCIA. Comunique o recebimento 

desta denúncia ao distribuidor criminal, ao Instituto de Identificação 

Estadual e Nacional, bem como à Delegacia de Polícia local. Defiro os itens 

I e II da cota do Ministério Público. Apresentada ou não a resposta no 

prazo de 10 (dez) dias, conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Alberto A. 

Barbosa, digitei.

Nova Xavantina, 06 de dezembro de 2017

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74043 Nr: 2392-69.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DIAS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 INTIMAÇÃO do advogado do Denunciado para apresentar as alegações 

finais no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 63115 Nr: 1815-62.2013.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASTI MARTINS MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:9.708-A, RICARDO ZANCANARO - OAB:8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos no 

prazo legal, sujeito ao retorno aos arquivos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 66669 Nr: 1770-24.2014.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495, BRUNA BONATTO - OAB:54.585-PR, FERNANDO 

JOSE BONATTO - OAB:25.698-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos da 

juntada da carta precatória de fls. 71/82

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96787 Nr: 6707-72.2017.811.0012

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: À JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO ROZ COSTA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEONARDO ROZ COSTA GOMES, Cpf: 

93166877134, Rg: 379589-2, Filiação: Edna Maria Costa Gomes e Paulo 

Cesar Gomes, data de nascimento: 17/01/1981, brasileiro(a), natural de 

Morrinhos-GO, casado(a), técnico agrícola, Telefone (62) 99929-9248. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos etc. DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE Trata-se da 

comunicação da prisão em flagrante de LEONARDO ROZ COSTA GOMES, 

pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 129, §9º e artigo 147, 

ambos do Código Penal, efetuada no dia 18 de outubro de 2017 neste 

município. Colhe-se do auto de prisão em flagrante que o indiciado foi 

detido em estado de flagrância, por haver, em tese, cometido figura delitiva 

e ter sido autuado. Foi condutor Fernando Lira de Oliveira, 1ª testemunha o 

próprio condutor e 2ª testemunha Nikolas Eduardo Mendonça Ribeiro, 

tendo sido ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, condutor, 

testemunhas e conduzido, estando o instrumento devidamente assinado 

por todos, inclusive pela autoridade policial. Constam do auto as 

advertências constitucionais e legais quanto aos seus direitos, entre os 

quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da 

família, conforme preconiza o artigo 5º LXIII, CF. Há nota de culpa do 

flagrado, a qual foi expedida dentro do prazo de 24 horas contados da 

prisão, estando assinada pela autoridade policial e contendo o motivo da 

prisão, o nome do condutor (art. 5º, LXIV, CF) e os das testemunhas. A 

prisão foi efetuada legalmente e nos termos do artigo 302 do Código de 

Processo Penal, não existindo, portanto, vícios formais ou materiais que 

venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO o presente auto. 

No presente caso resta desnecessário qualquer provimento judicial nos 

termos do art. 310 do CPP, já que se vislumbra, em consonância com as 

disposições legais do artigo 322 do CPP, o arbitramento de fiança pela 

autoridade policial e, principalmente, o recolhimento pelo flagrado da 

quantia fixada, de modo que HOMOLOGO a fiança arbitrada pela 

autoridade policial, já que em consonância com as disposições legais. 

Oficie-se ao Delegado de Polícia local, cientificando-lhe do teor da 

presente decisão. Atualize o Sr. Delegado de Polícia, durante o transcurso 

das apurações policiais, os antecedentes do flagrado. Aguarde-se a 

remessa do inquérito policial no prazo legal e, incontinenti, dê-se vista ao 

Ministério Público. Providencie o Senhor Gestor o recolhimento da fiança 

prestada em conta própria, vinculada ao feito, nos termos do disposto no 

parágrafo único do art. 331 do CPP. DA MEDIDA PROTETIVA No decorrer 

do caderno investigativo houve pedido de aplicação de medidas protetivas 

em benefício da vítima, Sra. Silvana Cinthia de Sousa Gomes, as quais 

passam a ser analisadas nesta decisão. Constatada a prática, em tese, de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dos artigos 7º, 

18, 19, 22 e 23 da Lei nº 11.340/2006, APLICO de imediato, ao agressor, 

as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Proibição do agressor de 

praticar determinadas condutas, dentre as quais: I. Se aproximar da 

ofendida e dos familiares desta, devendo permanecer a pelo menos 200m 

(duzentos metros) de distância deles; II. Manter qualquer tipo de contato 

com a ofendida e seus familiares; III. Frequentar determinados lugares, 

quais sejam: o local de trabalho da ofendida e sua residência, a fim de 

resguardar sua integridade física e psíquica. No cumprimento do mandado, 
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o Oficial de Justiça deverá alertar o agressor de que no caso de 

DESCUMPRIMENTO DESTA DECISÃO PODERÁ SER PRESO (artigo 20, da 

Lei n. 11.340/2006). Proceda-se às devidas providências necessárias 

visando à inclusão de dados para fins estatísticos, nos termos do artigo 

38, da Lei n. 11.340/06. Intime-se a vítima pessoalmente desta decisão, 

cientificando-a que caso o requerido descumpra esta medida, poderá 

denunciá-lo à autoridade policial ou mesmo no Fórum, a fim de que sejam 

adotadas as medidas pertinentes. Cientifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se com urgência, SERVINDO CÓPIA DA DECISÃO COMO 

MANDADO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Alberto A. 

Barbosa, digitei.

Nova Xavantina, 01 de dezembro de 2017

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 98412 Nr: 7590-19.2017.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária em que o 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, move em face de FABIO 

FERREIRA, ambos qualificados no preambulo da inicial.

 O juízo concedeu pedido liminar e efetuou restrição via RENAJUD (ref. 4).

Em seguida, a parte autora informa que as partes entraram em 

composição amigável, requerendo a desistência da ação.

A parte requerida não foi citada.

Eis o relatório.

Decido.

Prescinde do consentimento da parte requerida no caso em apreço, pois 

não houve a apresentação de contestação. De qualquer forma, a parte 

requerida não foi sequer citada ou intimada no presente feito.

Assim, impõe-se o acolhimento do pedido de desistência.

Dispositivo.

Diante do exposto, homologo a desistência do processo de busca e 

apreensão em alienação fiduciária em que o BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A move em face de FABIO FERREIRA, o qual julgo 

extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil.

Efetive-se a baixa de eventuais impedimentos e/ou restrições em nome da 

parte requerida, em relação a presente demanda.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, conforme art. 90, caput, do CPC. Sem honorários, visto que 

não há nos autos informação de que a parte requerida tenha constituído 

advogado.

Procedo nesta data a retirada da restrição via RENAJUD.

Transitado em julgado, arquivem-se conforme a CNGC.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 96815 Nr: 6729-33.2017.811.0012

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ASL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAEL BATISTA MAGALHÃES, Rg: 

5532494, Filiação: Eleneide Batista Magalhães, data de nascimento: 

02/08/1988, brasileiro(a), natural de Rio Verde-GO, solteiro(a), serviços 

gerais, Telefone (66) 99943-5056. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do requerido das Medidas Protetivas concedidas 

na decisão de ref. 04

Despacho/Decisão: Vistos. Trata-se de pedido de medidas protetivas 

pugnadas por ALINY SANTOS LUZ em desfavor de RAFAEL BATISTA 

MAGALHÃES. O pedido de medidas protetivas, decorrente dos fatos 

articulados no termo de declarações prestado perante a autoridade 

policial, cuja pretensão consubstancia-se nas garantias da Lei nº. 

11.340/06 (providência acautelatória), que visam a proteger não somente 

os direitos da mulher, mas, sim, a própria instituição familiar. Pois bem, 

verificam-se pelos elementos fáticos contidos nos autos que a requerente 

foi vítima, em tese, dos crimes de injúria, ameaça, lesão corporal e cárcere 

privado por parte do agressor, restando configurada a urgência e a 

necessidade de aplicação das medidas protetivas solicitadas. Na situação 

concreta, a requerente aduz que o requerido não permite que ela saia de 

casa sozinha, somente na companhia dele; que, a mantinha em cárcere 

privado, dizendo que caso saísse lhe agrediria com murros; que, dirige a 

ela com xingamentos como “puta e vagabunda”; que, na segunda-feira 

estava passando mal e saiu de casa para ir ao hospital e, ao retornar, o 

requerido passou a agredi-la com uma mangueira, desferindo vários 

golpes nas pernas e costas, sendo que, ao pedir para parar, o requerido 

dizia “eu não quero saber, eu não mandei se sai sem me avisar, mulher 

minha só sai comigo”; que, após sofrer as agressões, passou mal e 

desmaiou, sendo que, por duas vezes, o requerido a agarrou pelo 

pescoço estrangulando-a, tendo ela chegado a desmaiar, acordando com 

ele assoprando o seu nariz. Assim, obedecendo aos princípios da 

dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da Constituição 

Federal-CF), segurança (artigo 5º, caput, da CF), assistência à família 

(artigo 226, § 8º, da CF) e proteção, conforme disciplina o artigo 1º, e 

artigo 19, § 1º, c/c artigo 22, da Lei n. 11.340/06, defiro as medidas 

protetivas pleiteadas pela requerente, o que o faço para aplicar 

imediatamente ao ofensor as seguintes condições: a) Proibição do 

agressor de praticar determinadas condutas, dentre as quais: I. Se 

aproximar da ofendida e dos familiares desta, devendo permanecer a pelo 

menos 200m (duzentos metros) de distância deles; II. Manter qualquer tipo 

de contato com a ofendida e seus familiares; III. Frequentar determinados 

lugares, quais sejam: o local de trabalho da ofendida e sua residência, a 

fim de resguardar sua integridade física e psíquica; No cumprimento do 

mandado, o Oficial de Justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, 

apenas se trata de medida assecuratória protetiva, informando-lhe que ele 

ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de 

advogado, no prazo de 05 (cinco) dias; ALERTANDO-O DE QUE NO CASO 

DE DESCUMPRIMENTO DESTA DECISÃO PODERÁ SER PRESO (artigo 20, 

da Lei n. 11.340/2006). Fica, desde já, autorizado o senhor Oficial de 

Justiça a realizar o cumprimento destas diligências com os benefícios do 

parágrafo único, do artigo 14, da Lei n. 11.340/06, bem como a requisitar 

força policial, se necessário. Proceda-se às devidas providências 

necessárias visando à inclusão de dados para fins estatísticos, nos 

termos do artigo 38, da Lei n. 11.340/06. Intime-se a vítima pessoalmente 

desta decisão, cientificando-a que caso o requerido descumpra esta 

medida, poderá denunciá-lo à autoridade policial ou mesmo no Fórum, a fim 

de que sejam adotadas as medidas pertinentes. Sirva-se cópia da 

presente decisão como mandado. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Alberto A. 

Barbosa, digitei.

Nova Xavantina, 11 de janeiro de 2018

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz(a) Substituto(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 84113 Nr: 3942-65.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO AUGUSTO MENEGHETI CARNEIRO, 

ALESSANDRO MAINARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e 

Xingu - SICREDI ARAXINGU em face de Pedro Augusto Menegheti e 

Alessandro Mainardi.

Na referência 102, Daniel Kater Serafin e Eduardo Serafin Junior 

peticionam nos autos como terceiros prejudicados, aduzindo que a 

decisão proferida do deferimento do arresto poderá causar-lhe danos 

irreversíveis, pois os grãos que estão sendo arrestados seriam de sua 

propriedade, requerendo, para tanto, a restituição de 16.105 sacas de 60 

kg arrestadas.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que os requerentes da mencionada 

petição, Srs. Daniel Kater Serafin e Eduardo Serafin Junior, não são parte 

nesta lide processual, bem como não se utilizaram da via processual 

adequada para o fim almejado.

O art. 674, caput, do CPC, assim preconiza:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou 

ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha 

direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu 

desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Portanto, deveriam distribuir processo e recolher custas, sendo que, 

diante da inadequação da via eleita, indefiro o pedido formulado na 

referência 102.

No que se refere ao pedido de ref. 103 da parte exequente, que solicita 

autorização do juízo para a venda da soja arrestada, entendo por bem 

indeferir referido pedido, uma vez que há 4 (quatro) embargos de 

terceiros apensados aos autos que ainda não foram julgados.

Nos termos do artigo 921, inciso I, c/c artigo 313, inciso V, alínea "a", 

ambos do Código de Processo Civil, determino a suspensão da presente 

execução.

Ademais, compulsando os autos, verifico que não foi cumprida a ordem de 

expedição do termo de caução, de acordo com a decisão de ref. 94, de 

modo que determino o imediato cumprimento.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 91520 Nr: 3500-65.2017.811.0012

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO BATISTA BARBOSA NERES, Cpf: 

62747835120, Rg: 2240096-6, Filiação: Benvino Barbosa dos Santos e 

Maria Juliana dos Santos, data de nascimento: 15/10/1972, brasileiro(a), 

natural de Jussara-GO, convivente, mecanico, Telefone (66) 9606-2356. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do requerido das Medidas Protetivas concedidas 

na decisão de ref. 4

Despacho/Decisão: Vistos em correição. Trata-se de pedido de medidas 

protetivas pugnadas por CRISTIANA MARIA BENTO em desfavor de JOÃO 

BATISTA BARBOSA NERES. O pedido de medidas protetivas, decorrente 

dos fatos articulados no termo de declarações prestado perante a 

autoridade policial, cuja pretensão consubstancia-se nas garantias da Lei 

nº. 11.340/06 (providência acautelatória), que visam a proteger não 

somente os direitos da mulher, mas, sim, a própria instituição familiar. Pois 

bem, verificam-se pelos elementos fáticos contidos nos autos que a 

requerente foi vítima, em tese, do crime de lesão corporal e ameaça por 

parte do agressor, restando configurada a urgência e a necessidade de 

aplicação das medidas protetivas solicitadas. Na situação concreta, a 

requerente aduz que convive maritalmente com o requerido há 20 anos; 

que desse casamento adveio a filha Adrielly Souza Neres (20 anos); que, 

o requerido é usuários de drogas desde os 20 anos de idade, entretanto, 

há 2 anos o requerido vive embriagado e sob efeito de substancias 

entorpecentes; que, reside na casa de sua sogra, Senhora Maria Juliana 

dos Santos, mãe do requerido; que, na noite anterior (07/06/2017), saiu de 

casa e retornou, por volta das 04h30min da manhã, acordando, hoje, por 

volta das 07h00min, que a encontrou na cozinha e investiu contra a 

mesma e começou a esmurra-la no rosto, acertando seu nariz, e arranhou 

seu colo, largando-a em seguida e disse: “Espera aí que vou te matar”; 

que, após a ameaça, saiu da casa rumo a BR 158, com medo de que o 

requerido retornasse com uma faca, por ter se afastado alguns 

quilômetros a pé pela rodovia, retornou até conseguir sinal no celular 

quando sua filha tomou conhecimento de seu paradeiro e foi até seu 

encontro, encaminhando-a até a Delegacia de Polícia. Assim, obedecendo 

aos princípios da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da 

Constituição Federal-CF), segurança (artigo 5º, caput, da CF), assistência 

à família (artigo 226, § 8º, da CF) e proteção, conforme disciplina o artigo 

1º, e artigo 19, § 1º, c/c artigo 22, da Lei n. 11.340/06, defiro as medidas 

protetivas pleiteadas pela requerente, o que o faço para aplicar 

imediatamente ao ofensor as seguintes condições: a) Proibição do 

agressor de praticar determinadas condutas, dentre as quais: I. 

Suspensão da posse/restrição do porte de armas; II. Se aproximar da 

ofendida e dos familiares desta, devendo permanecer a pelo menos 200m 

(duzentos metros) de distância deles; III. Manter qualquer tipo de contato 

com a ofendida e seus familiares; IV. Frequentar determinados lugares, 

quais sejam: o local de trabalho da ofendida, casa de familiares e sua 

residência, a fim de resguardar sua integridade física e psíquica; V. 

Separação de corpos. No cumprimento do mandado, o Oficial de Justiça 

deverá explicar ao requerido que, por ora, apenas se trata de medida 

assecuratória protetiva, informando-lhe que ele ainda poderá ser ouvido 

em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, no prazo de 05 

(cinco) dias, podendo seus motivos até mesmo levar a outra 

decisão;ALERTANDO-O DE QUE NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DESTA 

DECISÃO PODERÁ SER PRESO (artigo 20, da Lei n. 11.340/2006). Fica, 

desde já, autorizado o senhor Oficial de Justiça a realizar o cumprimento 

destas diligências com os benefícios do parágrafo único, do artigo 14, da 

Lei n. 11.340/06, bem como a requisitar força policial, se necessário. 

Proceda-se às devidas providências necessárias visando à inclusão de 

dados para fins estatísticos, nos termos do artigo 38, da Lei n. 11.340/06. 

Intime-se a vítima pessoalmente desta decisão, cientificando-a que caso o 

requerido descumpra esta medida, poderá denunciá-lo à autoridade policial 

ou mesmo no Fórum, a fim de que sejam adotadas as medidas pertinentes. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Alberto A. 

Barbosa, digitei.

Nova Xavantina, 11 de janeiro de 2018

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz(a) Substituto(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 99092 Nr: 8024-08.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CAMATI PIZA 

PIMENTEL - OAB:23503

 Vistos.

A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que me permitam absolver sumariamente o(s) 

réu(s) (art. 397 do CPP).

Designo o dia 02 de fevereiro de 2018, às 14h00min (Horário de 

Cuiabá-MT) para a audiência de instrução e julgamento. Intime-se o 

acusado, requisitando-o, bem como intimem-se as testemunhas indicadas 

pela acusação e pela defesa.

Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações dos ofendidos, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 

deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações 

e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado (art. 400 do CPP).

 Advirta as testemunhas que a ausência ensejará na condução coercitiva 

(art. 535 do CPP). Havendo testemunha(s) residente fora desta jurisdição, 

expeça-se carta precatória para o lugar de sua residência, com prazo de 

60 (sessenta) dias para cumprimento, intimando as partes de sua 

expedição (art. 222 do CPP e Súmula n.º 273 do STJ).

Ciência ao Ministério Público e ao Advogado de Defesa.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 99117 Nr: 8043-14.2017.811.0012

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOLINO VILELLA DE 

CARVALHO SOBRINHO - OAB:20451/O

 Designo audiência de apresentação para o dia 25 de janeiro de 2018, às 

13h30min (horário oficial de Mato Grosso).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 28144 Nr: 2585-31.2008.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA JAMAL DA MATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE JAMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERLANE MARQUES - 

OAB:30.957-GO, SERGIO AUGUSTO BIZZOTTO DE CARVALHO - 

OAB:23.177-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DO REGO BARROS 

FILHO - OAB:11.508-GO, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - 

OAB:4275, KENIA CRISTINA BORGES - OAB:16122-A

 Destarte, tendo em vista as considerações acima expostas, decido:I – 

Libere-se o valor constrito à fl. 10.175, devidamente atualizado, em favor 

da exequente, observando-se os dados bancários informados à fl. 

10.234.II – Por ora, postergo a análise do pedido de condenação do 

executado em litigância de má-fé.III – No que tange ao petitório e 

documentos de fls. 10.244/10.249 e 10.250.10.256, diga a exequente no 

prazo de 5 (cinco) dias.IV – Indefiro o requestado às fls. 10.257/10.258, 

eis que intempestivo.V – Promova-se ao levantamento de 50% (cinquenta 

por cento) da quantia depositada em fl. 10.030 em favor do perito 

nomeado em fl. 9.958.VI - Após, intime-se o expert para designar data 

para realização da prova pericial, devendo comunicar este juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para fins de intimação das partes 

(art. 474, CPC).VII - O laudo deverá ser juntado aos autos no prazo de 20 

(vinte) dias, devendo o Sr. Perito se atentar, quando da confecção deste, 

ao prescrito no art. 473 do CPC.VIII - Apresentado o respectivo laudo, 

intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 

15 (quinze) dias (art. 477, §1º, CPC).IX - Cumpridas as determinações 

retro, conclusos para nova deliberação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 63612 Nr: 2322-23.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID ARISTIDES BOBRZYK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

sobre os documentos de fls. 188/220, requerendo o que de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 98302 Nr: 7529-61.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELONSO DO VALE DONDO, CATHYA SELENE DE 

OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO VIEIRA PINTO, ERONDINA MARIANA 

CARVALHO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Portanto, não está presente o fumus boni iuris. Como os requisitos 

para a concessão da liminar são cumulativos, não presente o primeiro, 

prescinde de análise o segundo. Assim, em juízo de cognição sumária, o 

pedido de tutela de urgência deve ser indeferido.Posto isso, nos termos do 

art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido liminar.2. Do pedido de parcelamento 

de custasConstata-se, pois, que a CNGC/MT prevê em seu art. 468 e 

parágrafos, a possibilidade do parcelamento das custas, vejamos:“Art. 

468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma 

da lei.§ 6º O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso 

concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes 

as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito 

ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser 

realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção 

monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.Ainda, os 

Tribunais também já se posicionaram a respeito do assunto.Diante disso, 

DEFIRO o pedido de parcelamento das custas processuais, sendo em 06 

(seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeita à correção monetária, 

devendo o requerente adimplir a primeira parcela imediatamente, conforme 

prevê o §7º, do art. 468, da CNGC.Remetam-se os autos à contadoria para 

proceder ao cálculo.3. Da audiência de concil iação e 

mediação.Remetam-se os autos ao Centro de Conciliação e Mediação de 

Conflitos para designação de audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 98957 Nr: 7938-37.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIDA SALEH ALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERVIA SOLUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA SOARES MATOS - 

OAB:18383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da autora para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça no valor de R$15,00, com urgência, bem 

como para que fique ciente da audiência de justificação prévia para 

inquirição de testemunhas, que fica marcada para o dia 26 de janeiro de 

2018, às 17h00min (horário de Mato Grosso).

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 88942 Nr: 2027-44.2017.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Instalada a solenidade e proposto acordo, chegaram as partes a 

consenso nos termos abaixo expostos:

 - as partes concordam com o divórcio;

 - Wanessa voltará a usar o nome de solteira Wanessa Pereira dos Santos 

Franczak;

 - o valor devido a título de partilha dos presentes ganhos por ocasião do 

casamento, no total de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais), será pago pelo 

autor à requerida em três parcelas mensais e consecutivas, vencendo-se 

a primeira em 02 de janeiro de 2018, mediante três cheques entregues 
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nesta data;

 - a guarda do menor José Luiz Franczak Monteiro resta fixada 

unilateralmente à genitora, estabelecendo-se que o genitor terá 

participação em todas as decisões relacionadas à criança, mediante 

diálogo a ser estabelecido entre as partes;

 - em razão da criança ter menos de 1 (um) ano de idade, nos 15 primeiros 

dias as visitas ocorrerão diariamente – de segunda à sexta-feira, podendo 

o genitor buscar José Luiz na residência materna às 14h, levando-a de 

volta às 16h.

 Passados os quinze primeiros dias, as visitas ocorrerão às terças e 

quintas-feiras, podendo o genitor buscar o filho às 13h e devolvê-lo até as 

19h;

Em finais de semana alternados o genitor poderá buscar o filho no lar 

materno às 09h do sábado, levando-o de volta até as 18h do mesmo dia, 

repetindo-se tal procedimento no domingo do mesmo final de semana.

Decorridos seis meses, o pai poderá pernoitar com o filho em seus finais 

de semana de visita;

 - o genitor pagará, a título de pensão alimentícia devida ao filho José Luiz, 

valor mensal correspondente a 38% do salário mínimo nacional vigente, 

atualmente correspondente a R$ 356,00 (trezentos e cinquenta e seis 

reais), arcando com o pagamento de 50% das despesas extraordinárias 

comprovadas com dentista, médico e escola.

 Os pagamentos serão feitos mediante depósito bancário em conta 

corrente de titularidade da genitora do menor: Banco do Brasil, agência 

1322-6, C/C 17833-0, até o dia 10 de cada mês, iniciando-se em janeiro de 

2018.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96209 Nr: 6308-43.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:18076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes, que se regerá pelas cláusulas e condições 

constantes na petição de ref. 20.

Com fundamento nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo e determino o 

pagamento das custas processuais conforme avençado e/ou não 

havendo disposição no acordo, conforme a lei.

Decorrido o prazo legal, dê-se baixa no Cartório do Distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65254 Nr: 684-18.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391/MT, ROBSON OLIVEIRA PRESTES - OAB:20354-b-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 

15 (quinze) dias, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao TRF – 1ª 

Região, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 84742 Nr: 4313-29.2016.811.0012

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVSDO, GJSDO, LSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE FREITAS PEREIRA 

OLIVEIRA - OAB:20030/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para impulsionar o feito, requerendo o que for de 

direito em cinco dias, sob pena de extinção por inércia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96144 Nr: 6261-69.2017.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRDFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853-A MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da certidão do 

Oficial de Justiça às fl. 67, requerendo o que for de direito.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98772 Nr: 7825-83.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIA OLIVEIRA FUMEIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIAGO OLIVEIRA MARIN - 

OAB:23262/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Ponderando a alegação de pobreza e diante da natureza da ação, defiro 

a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do 

CPC, ressalvando a possibilidade de revogação.

II-Esclareço que deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do 

art. 334 do CPC, visto que como de praxe e conforme se extrai da própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos, resta demonstrado que a autarquia requerida não tem por hábito ou 

regra transacionar, não comparecendo sequer às audiências instrutórias, 

o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando, ainda, contra os princípios da 

celeridade e da economia processual.

III- Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria (com 

envio dos autos), para, querendo, apresentar contestação.

IV- Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação 

à contestação.

V- No que concerne ao pedido de tutela de urgência, analisados os autos, 

verifico que, conquanto os documentos trazidos ao caderno processual 

pela parte autora sirvam de início de prova material e os argumentos por 

ela explanados se mostrem plausíveis, o direito à concessão do benefício 

previdenciário pleiteado constitui matéria que exige instrução probatória.

Consigno que a natureza alimentar dos benefícios previdenciários, por si 

só, não basta para configurar o preenchimento do segundo requisito legal 

da tutela de urgência, a saber, perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo.

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, visto que 

ausentes os requisitos legais.

VI- Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67168 Nr: 2186-89.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARACI DE ACARI GOMES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

 Trata-se de execução de pena da sentenciada MARACI DE ACARI 

GOMES ROCHA, devidamente qualificada nos autos.

Extraio dos autos a existência das seguintes condenações:

1. Ação penal 2204-52.2010.8.11.0012 – Código 36131, da comarca de 

Nova Xavantina/MT – guia de execução de pena definitiva (fls. 09):

02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e 

cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, 

da Lei 11.343/2006, com aplicação da causa especial de diminuição de 

pena prevista no §4º do mesmo dispositivo legal.

2. Em relação à ação penal n. 652-18.2011.8.11.0012 – Código 37093, da 

comarca de Nova Xavantina/MT – guia de execução de pena definitiva (fls. 

70):

3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e 

dezesseis) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 35, caput, 

da Lei 11.343/2006.

3. Em relação à ação penal n. 3696-69.2016.8.11.0012 – Código 83635, da 

comarca de Nova Xavantina/MT – guia de execução de pena provisória 

(fls. 241):

7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do 

crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Às fls. 272/273, a Defesa formulou os seguintes requerimentos:

a) retificação da data-base para obtenção de livramento condicional, 

passando a constar 14/10/2010, por ser a data de início do cumprimento 

da pena;

b) concessão de indulto fundamentado no Decreto n.º 8.615/2015.

Às fls. 276, o Ministério Público opinou pela retificação da data-base para 

fins de livramento condicional e demais benefícios, requerendo intimação 

da Defesa para acostar aos autos documentos comprobatórios quanto ao 

indulto pleiteado.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

DA RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA

Segundo entendimento consolidado do STJ, a falta grave enseja alteração 

apenas da data-base para progressão de regime, mantendo-se a 

data-base para livramento condicional, indulto e comutação. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C 

DO CPC). PENAL. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PROGRESSÃO DE REGIME. 

INTERRUPÇÃO. PRAZO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE 

EFEITO INTERRUPTIVO. COMUTAÇÃO E INDULTO. REQUISITOS. 

OBSERVÂNCIA. DECRETO PRESIDENCIAL. 1. A prática de falta grave 

interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a 

modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso 

necessário para o preenchimento do requisito objetivo. 2. Em se tratando 

de livramento condicional, não ocorre a interrupção do prazo pela prática 

de falta grave. Aplicação da Súmula 441/STJ. 3. Também não é 

interrompido automaticamente o prazo pela falta grave no que diz respeito 

à comutação de pena ou indulto, mas a sua concessão deverá observar o 

cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual 

foram instituídos. 4. Recurso especial parcialmente provido para, em razão 

da prática de falta grave, considerar interrompido o prazo tão somente 

para a progressão de regime. (STJ. REsp 1364192/RS, Rel. Ministro 

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe 

17/09/2014).

A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento 

condicional. (STJ. Súmula 441, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, 

DJe 13/05/2010)

A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de 

pena ou indulto. (STJ. Súmula 535, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 

10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Assim sendo, mesmo que tenha havido unificação das penas e 

reconhecimento de falta grave, para fins de livramento condicional, indulto 

e comutação de penas, a data-base não sofrerá alteração, mantendo-se 

em 14.10.2010.

DA PENA DE MULTA

A reeducanda postula isenção quanto à multa que lhe foi imposta em 

sentença condenatória.

A assistência judiciária gratuita engloba as seguintes despesas 

processuais, a teor do artigo 98, §1º, do CPC:

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a 

publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá 

do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e 

de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete 

ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de 

documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para 

instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para 

propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes 

ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência 

da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial 

necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo 

judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

Nessa esteira, visa o benefício em epígrafe conferir ao jurisdicionado 

hipossuficiente a possibilidade de obter acesso à Justiça, garantindo-se, 

assim, o direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso XXV, da 

Constituição Federal.

O próprio CPC dispõe que a gratuidade da justiça não afasta a 

obrigatoriedade de pagamento das multas processuais (§4º).

No caso, a pena de multa constitui sanção penal prevista no preceito 

secundário do tipo penal infringido pela sentenciada.

Assim, por inexistir previsão legal para isenção da pena de multa, inviável 

se torna o acolhimento do pleito defensivo.

Nesse sentido:

(...) nos termos do entendimento pacífico desta Corte, a impossibilidade 

financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo 

previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal 

incriminador. Precedentes. 10. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 

298.169/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 

11/10/2016, DJe 28/10/2016).

Lado outro, o artigo 1.600 do Provimento n.º 41/2016-CGJ prevê a 

possibilidade de suspensão da execução da pena de multa enquanto 

permanecer preso o sentenciado. Vejamos:

Art. 1.600. Ao Estar o recuperando em regime fechado e comprovar a 

impossibilidade de pagamento no prazo de 10 (dez) dias, a execução da 

pena de multa ficará suspensa até a data do seu livramento.

Assim sendo, certifique-se se houve encaminhamento de certidão de 

débito à PGE/MT para execução da pena de multa.

Em caso negativo, determino a suspensão da execução da pena de multa 

até o livramento da sentenciada. Em caso positivo, fica prejudicada a 

aplicação do dispositivo supramencionado.

DO PEDIDO DE INDULTO

Havendo pedido de indulto em relação à primeira condenação (tráfico 

privilegiado), atualmente excluído do rol dos crimes hediondos, deferi o 

requerimento ministerial para apresentação pela reeducanda de 

documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos para 

concessão do benefício.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Diante de todo o exposto, DETERMINO:

1. Intimação da Defesa para juntar aos autos, em 10 dias, documentação 

comprobatória dos requisitos exigidos para concessão do indulto 

postulado.

Com a vinda ou decorrido o prazo, certifique-se e abra-se vista ao MP;

2. Certifique-se se houve encaminhamento de certidão de débito à PGE/MT 

para execução da pena de multa.

Após, tornem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 81776 Nr: 2644-38.2016.811.0012

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILENE FERREIRA FONSECA, TEREZINHA GOMES DE 
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OLIVEIRA, SUILENE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILUSTRISSIMA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO – CÁDIA GISELA HOCHBERGER DIEHL, CADIA GISELA 

HOCHBERGER DIEHL, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA BORGES DE SA - 

OAB:22.134-B/MT

 Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal, 

caso não tenha feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 88208 Nr: 1528-60.2017.811.0012

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EB COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE PEREIRA FONSECA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO PEREIRA - 

OAB:13.608/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes, que se regerá pelas cláusulas e condições 

constantes na petição de ref. 56.

Com fundamento nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo e determino o 

pagamento das custas processuais conforme avençado e/ou não 

havendo disposição no acordo, conforme a lei.

Decorrido o prazo legal, dê-se baixa no Cartório do Distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 93263 Nr: 4443-82.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNDS, TVV, BKSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:21.455-A/MT, ALBERTO PEREIRA DE SOUZA - OAB:38064, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Posto isto, INDEFIRO o pedido contido na petição de Ref. 145, por não 

observar os requisitos legais.

Intime-se o subscritor da petição de Ref. 145, via Dje.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 93813 Nr: 4708-84.2017.811.0012

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIAGO OLIVEIRA MARIN - 

OAB:23262/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para formular o pedido principal em 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96921 Nr: 6786-51.2017.811.0012

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CARDOSO DOS SANTOS, CAETANO 

CARDOSO DOS SANTOS, ESPOLIO DE PAULO CARDOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDES FERREIRA LIMA, RAIMUNDO 

FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA FERREIRA - 

OAB:7402/MT

 Vistos em regime de plantão – Recesso Forense.

Trata-se de pedido de cumprimento de decisão liminar concedida por este 

juízo, formulado pela parte autora na presente data.

Aduzem os autores ter escoado o prazo concedido judicialmente aos 

requeridos para desocupação voluntária da área objeto da presente ação, 

contudo, quedaram-se inertes.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, consigno reputar a matéria em apreciação medida passível de 

análise em plantão, eis que, nos moldes do artigo 242, inciso VI, da CNGC, 

eventual demora certamente tornará inútil o resultado da antecipação 

concedida, visto que, como demonstrado em audiência de justificação, 

desde o óbito do “de cujus” os réus vem dilapidando os bens que 

guarnecem a residência.

A decisão concessiva de liminar para reintegração de posse foi proferida 

em 18.12.2017 (Ref. 27), tendo sido disponibilizada no DJe nº 10161 de 

19/12/2017 (ref. 31).

Assim, o prazo para desocupação voluntária do imóvel findou em 

23.12.2017.

Não tendo os réus comprovado o cumprimento da liminar ou a interposição 

qualquer recurso, incumbe ao Judiciário efetivar suas decisões.

Nestes termos, DEFIRO o pedido formulado pela parte autora e DETERMINO 

a expedição de mandado para reintegração da posse, devendo os réus 

arcar com as custas de tais diligências.

Cumpra-se integralmente a decisão de Ref. 27.

Excepcionalmente, esta decisão servirá como mandado de reintegração 

de posse para cumprimento da decisão de Ref. 27.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96921 Nr: 6786-51.2017.811.0012

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CARDOSO DOS SANTOS, CAETANO 

CARDOSO DOS SANTOS, ESPOLIO DE PAULO CARDOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDES FERREIRA LIMA, RAIMUNDO 

FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA FERREIRA - 

OAB:7402/MT

 Vistos.

Ref. 36: defiro o pedido formulado em petição e determino a expedição de 

ofício à Polícia Militar solicitando acompanhe o oficial de justiça deste juizo 

para cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido nos 

presentes autos.

Autorizo o uso das prerrogativas previstas no art. 212, § 2º e art. 846, § 

1º e 2º, do CPC.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99052 Nr: 8010-24.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GECIONE DIAS ANDRADE FILHO, FLAVIANNE VAZ 

ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO RAFAEL DE JESUS 

COSTA NASSER - OAB:16905/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita depende de 

comprovação da insuficiência de recursos pela parte que a requer.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no inciso LXXIV, do 

artigo 5º, diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Nesse sentido:

“Ao Estado foi imposto o dever de prestar assistência jurídica integral e 
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gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, inclusive 

pagamento de advogado quando da inexistência de órgão estatal de 

assistência jurídica (STF – Pleno – RExtr. N. 103.950-0/SP. Rel. Min. Oscar 

Corrêa, Diário da Justiça, Seção I, 8 dez. 1985, p. 17.477) e honorários de 

perito (STJ – 3ª T. Resp. n. 25.841-1/RJ – Rel. Min. Cláudio Santos – 

Ementário STJ, n. 9/551)”. (In: Alexandre de Morais, Constituição do Brasil 

Interpretada e Legislação Constitucional, 8ª Edição, Editora Atlas, São 

Paulo, 2011).

Observa-se que a parte autora não faz jus aos benefícios requeridos, 

pois não comprovou se enquadrar nos requisitos previstos em lei.

Em verdade, a parte autora informa ser herdeira de vultosos bens imóveis, 

cujo valor declarado na GIA-ITCD n.º 82261 perfaz R$ 1.177.915,68, sem 

contar os bens móveis que compõem a herança.

 Ante o exposto, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Intime-se a parte autora para promover o recolhimento das custas no 

prazo de 24 h (vinte e quatro horas), sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Às providências. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 229 Nr: 1758-93.2003.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MATO 

GROSSO LTDA - SICREDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIR PEDRO MACARI, AVELINO SOUCHIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Luís Alves - 

OAB:7.432/MT, GAYLUSSAC DANTAS DE ARAÚJO - OAB:2.219/MT, 

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GAYLUSSAC DANTAS DE 

ARAÚJO - OAB:2.219/MT, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5.746/MT

 intime-se o exequente para dar prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78548 Nr: 1094-08.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL CORANDIM BRITO REPRESENTADO POR 

REGINA MARIA CORANDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, se manifestar acerca do 

laudo juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 86579 Nr: 495-35.2017.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para impulsionar o feito, requerendo o que for 

de direito em cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 88110 Nr: 1472-27.2017.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS BIESDORF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIENE MOREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, se manifestar acerca da 

contestação juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 93832 Nr: 4712-24.2017.811.0012

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILAINE SOARES DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO HENRIQUE, CEDENIR 

MOREIRA ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON OLIVEIRA PRESTES - 

OAB:39675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, se manifestar acerca do 

AR devolvido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 97940 Nr: 7353-82.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM COELHO DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, se manifestar acerca da 

contestação juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 98772 Nr: 7825-83.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIA OLIVEIRA FUMEIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIAGO OLIVEIRA MARIN - 

OAB:23262/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, se manifestar acerca da 

contestação juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 99381 Nr: 88-92.2018.811.0012

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMAURY VIEIRA DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE GOIÁS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOLINO VILELLA DE 

CARVALHO SOBRINHO - OAB:20451/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, em razão da incompetência absoluta deste juízo, 

portanto, improrrogável, nos termos do art. 64, §§ 1º e 3º, do Código de 

Processo Civil, DECLINO da competência e determino a remessa dos 

autos, após decurso do prazo legal, à Comarca de Goiânia/GO para 

devidas providências.Cumpra-se.De Campinápolis/MT para Nova 

Xavantina/MT, 10 de janeiro de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz 

Substituto em Substituição Legal

Decisão

Intimação da Parte Autora

JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

Cod. Proc.: 98960 Nr: 7940-07.2017.811.0012

ÇÃO
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::Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA:: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 

ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BARRA DO GARÇAS E 

REGIÃO - SINTESBRE

ADVOGADO(S

DA PARTE AUTORA:: JAIRO GEHM OAB/MT 16063

PARTE REQUERIDA: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

Vistos.

Trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido liminar, impetrado 

pelo Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de 

Saúde de Barra do Garças e Região - SINTESBRE, em substituição 

processual a seus associados e trabalhadores da categoria, contra ato do 

Município de Nova Xavantina/MT, apontando como autoridade coatora o 

Prefeito de Nova Xavantina.

Afirma haver a autoridade coatora violado direito líquido e certo dos 

substituídos ao reduzir arbitrariamente o percentual do adicional de 

insalubridade, de 40% (quarenta por cento) para 20 % (vinte por cento), 

de enfermeiros, técnicos em enfermagem, auxiliares de enfermagem e 

agentes administrativos lotados no Hospital Dr. Daécio Oliveira Moraes.

Aduz o impetrante ter sido elaborado, em 2016, em conformidade com o 

artigo 80, parágrafo único, da Lei municipal n.º 1.752/13, Laudo Técnico 

das Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT, pela empresa Machado 

Assessoria em Segurança do Trabalho, contratada pelo município, a qual 

concluiu pela "exposição dos servidores substituídos ao ambiente 

insalubre no grau máximo", razão pela qual foi implementado o pagamento 

do adicional de insalubridade igualmente em grau máximo (40%) a partir de 

agosto de 2016.

Entretanto, narra que em novembro de 2017, sem qualquer motivação, 

houve redução do adicional de insalubridade dos servidores de 40% 

(quarenta por cento) para 20% (vinte por cento).

Alega o impetrante ter a autoridade coatora, com seu ato, violado os 

princípios da publicidade e segurança jurídica.

Assim, requerer a concessão de liminar para que se determine a 

suspensão da decisão da autoridade coatora que determinou a redução 

do adicional de insalubridade dos substituídos.

Vieram-me conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Estando preenchidos os pressupostos processuais, recebo a inicial na 

forma como posta em juízo.

Segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, 

reafirmada em sede de julgamento de recurso extraordinário com 

repercussão geral, o sindicato possui legitimidade ativa para defender em 

juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da 

categoria que representam, independente de autorização dos substituídos. 

Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI 

MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. 

EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla 

legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os 

direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria 

que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, 

independentemente de autorização dos substituídos. (STF. RE 883642 RG, 

Relator(a): Min. Ministro Presidente, julgado em 18/06/2015, Acórdão 

Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-124 DIVULG 25-06-2015 Public 

26-06-2015 ).

No âmbito das ações mandamentais, dispõe o artigo 7º, inciso III, da Lei n. 

12.016/2009, vincular-se a concessão de medida iminar à demonstração 

de dois pressupostos: a relevância dos fundamentos e o risco de 

ineficácia da medida caso a decisão seja prolatada somente ao final da 

demanda.

Analisados os autos, verifico que os argumentos explanados e 

documentos acostados à exordial conferem verossimilhança às alegações 

dos autores, contudo, faz-se necessária a prévia prestação de 

informações pelo impetrado para fins de aquilatar a procedência ou não do 

pedido formulado em sede liminar, mormente porque eventual concessão 

do quanto postulado implicará em ônus aos cofres públicos e, tratando-se 

de verba com natureza alimentar, inviável se afigura o instituto da 

repetição do indébito.

Por outro lado, a análise do pedido liminar em momento posterior às 

informações a serem prestadas pela autoridade coatora não acarretará 

prejuízos irreversíveis aos substituídos, que futuramente poderão receber 

eventuais créditos devidamente atualizados.

Ante o exposto, postergo a análise de concessão da ordem de segurança 

para após a prestação de informações da autoridade coatora.

Notifique-se a autoridade impetrada a fim de que, no prazo de dez (10) 

dias, preste as informações que julgar necessárias (Lei n. 12.016/09, art. 

7º, I).

Se as informações vierem acompanhadas de documentos, diga a 

impetrante, em cinco (05) dias, ocasião em que não deve juntar novos 

documentos, sob pena de desentranhamento.

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Município de 

Nova Xavantina/MT, pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da 

inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito.

Cumpridos os itens supra, prestadas ou não informações, manifeste o 

representante do Ministério Público, no prazo de dez (10) dias (art. 12 da 

referida lei), e após, sejam os autos remetidos à conclusão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 

 

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010280-55.2012.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MERCATTO DISTRIBUIDORA DE MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA OAB - GO30313 (ADVOGADO)

SILVANA DE SOUSA ALVES OAB - GO0024778A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A M PACHECO COMERCIO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GYULLIANA GABRIELA DE LIMA RIZZARDI OAB - MT0016961A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Numero do 

Processo: 8010280-55.2012.8.11.0012 EXEQUENTE: MERCATTO 

DISTRIBUIDORA DE MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP EXECUTADO: A 

M PACHECO COMERCIO - ME Vistos. Conforme consta em sentença de ID 

7927905, foi determinada a restituição dos valores bloqueados em favor 

da parte executada, e não da parte exequente. Considerando que não 

houve recurso da sentença proferida, satisfeita a tutela jurisdicional, 

arquivem-se os autos com as baixas devidas. Intime-se. Às providências. 

Nova Xavantina/MT, 11 de dezembro de 2017. LUCIENE KELLY MARCIANO 

ROOS JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010212-08.2012.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA CRISTINA PINTO GOUVEIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Numero do 

Processo: 8010212-08.2012.8.11.0012 EXEQUENTE: KARLA CRISTINA 

PINTO GOUVEIA EXECUTADO: PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA Vistos. 

Antes de apreciar o pedido de ID 10732292, intime-se a parte exequente 
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para juntar aos autos contrato de aluguel do estabelecimento ou outro 

documento hábil a comprovar que a parte executada percebe os aluguéis 

mencionados, bem como seus respectivos valores, a fim de verificar a 

possibilidade de deferimento da penhora nos moldes solicitados em 

petição. Concedo o prazo de quinze dias. Às providências. NX, 

11/12/2017. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-93.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON TORRES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO GONZAGA JAIME FILHO OAB - GO12760 (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o termo de audiência 

constante do Id. 11114198, o qual designou audiência conciliatória para o 

dia 27 de fevereiro de 2018, às 09h00min – horário oficial de Mato Grosso, 

encaminho os autos para o setor de cumprimento, para expedição de 

intimação ao promovido, na pessoa de seu advogado, o qual deverá 

comunicar seu cliente para comparecimento em audiência. Ficando ciente 

que o não comparecimento do reclamado poderá acarretar a decretação 

de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 9 de 

janeiro de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010453-40.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BORGES BINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA KAROLINE LEAL LIRA ALVES OAB - MT0021077A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUISMAR BERNARDES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA RIBEIRO ARAUJO OAB - MT22965/B-A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista os Embargos à Execução 

constantes do Id. 10878852, intime-se a exequente, na pessoa de sua 

advogada, a apresentar impugnação no prazo legal.. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina / MT, 10 de janeiro de 2018. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-05.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Observa-se que a parte reclamada 

apresentou tempestivamente sua contestação (Id. 11187009), motivo pelo 

qual encaminho o feito ao setor de cumprimento para que intime a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, a apresentar impugnação no prazo 

de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo supra, encaminhem-se os autos 

conclusos para apreciação do MM. Juiz. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina / MT, 11 de janeiro de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010199-72.2013.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

HERONIDES SILVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICE KELLY VARELA SILVEIRA OAB - MT0014436A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS (REQUERIDO)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO)

Raphael Naves Dias OAB - MT0014847A-N (ADVOGADO)

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO)

Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha OAB - MT0014170A-N 

(ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Observa-se do depósito constante do Id. 

11118375, que a empresa reclamada cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, motivo pelo qual encaminho o feito ao setor de cumprimento 

para que intime a parte autora, na pessoa de sua advogada, a manifestar, 

no prazo de 5 (cinco) dias, e requerer o que lhe for de direito. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 15 de janeiro de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-19.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL FERREIRA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(evento 4), designo audiência de conciliação para o dia 06 de março de 

2018, às 09h00min (MT), encaminhando-o ao setor de cumprimento para 

expedição do mandado de citação e intimação da parte promovida. 

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), o(a) qual 

deverá comunicar seu cliente para comparecimento em audiência, ficando 

ciente e advertido que o não comparecimento acarretará na extinção do 

feito e condenação no pagamento das custas processuais. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina-MT, 15 de janeiro de 2018. Marinalda 

Viana Queiroz Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000106-33.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ECIONE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEMIAS BATISTA PEREIRA OAB - MT0004544A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Zilda Sales Rodrigues (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(evento 4), designo audiência de conciliação para o dia 07 de março de 

2018, às 08h00min (MT), encaminhando-o ao setor de cumprimento para 

expedição do mandado de citação e intimação da parte promovida. 

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), o(a) qual 

deverá comunicar seu cliente para comparecimento em audiência, ficando 

ciente e advertido que o não comparecimento acarretará na extinção do 

feito e condenação no pagamento das custas processuais. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina-MT, 16 de janeiro de 2018. Marinalda 

Viana Queiroz Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-29.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CAMERA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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JUNIOR CEZAR DE MORAIS (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(evento 4), designo audiência de conciliação para o dia 07 de março de 

2018, às 08h40min (MT), encaminhando-o ao setor de cumprimento para 

expedição do mandado de citação e intimação da parte promovida. 

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), o(a) qual 

deverá comunicar seu cliente para comparecimento em audiência, ficando 

ciente e advertido que o não comparecimento acarretará na extinção do 

feito e condenação no pagamento das custas processuais. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina-MT, 17 de janeiro de 2018. Marinalda 

Viana Queiroz Técnica Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000006-44.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINA INES BIGATON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(evento 4), designo audiência de conciliação para o dia 06 de março de 

2018, às 09h20min (MT), encaminhando-o ao setor de cumprimento para 

expedição do mandado de citação e intimação da parte promovida. 

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), o(a) qual 

deverá comunicar seu cliente para comparecimento em audiência, ficando 

ciente e advertido que o não comparecimento acarretará na extinção do 

feito e condenação no pagamento das custas processuais. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina-MT, 18 de janeiro de 2018. Marinalda 

Viana Queiroz Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000107-18.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ECIONE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEMIAS BATISTA PEREIRA OAB - MT0004544A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Elisvânia S. Silva (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(evento 4), designo audiência de conciliação para o dia 07 de março de 

2018, às 09h20min (MT), encaminhando-o ao setor de cumprimento para 

expedição do mandado de citação e intimação da parte promovida. 

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), o(a) qual 

deverá comunicar seu cliente para comparecimento em audiência, ficando 

ciente e advertido que o não comparecimento acarretará na extinção do 

feito e condenação no pagamento das custas processuais. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina-MT, 19 de janeiro de 2018. Marinalda 

Viana Queiroz Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000190-34.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

IRANI DOURADA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

1000190-34.2017.8.11.0012 REQUERENTE: IRANI DOURADA DOS 

SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA Vistos. Trata-se de ação 

cominatória, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, em substituição processual a IRANI 

DOURADA DOS SANTOS, em face do Estado de Mato Grosso e do 

Município de Nova Xavantina/MT, todos qualificados nos autos. Narra a 

inicial que a paciente Irani tem 84 (oitenta e quatro) anos e sofreu acidente 

vascular cerebral, necessitando do uso contínuo de fraldas e dos 

medicamentos Rohyponol 2mg (princípio ativo: Flunitrazepam) e Quetiapina 

100mg (princípio ativo: Hemifumarato de Quetiapina), além de realizar 

investigação por exame de imagem – TC de crânio para avaliação (com 

contrastes), conforme relatório(s)/atestado(s) médico(s) em anexo. Diante 

dos fatos, pleiteia a concessão de tutela provisória a fim de que o Estado 

e o Município forneçam, de forma solidária, a medicação, fraldas e exame 

descritos na inicial. Com a inicial juntou documentos. A parte autora não 

juntou documento que comprove a inefetividade dos medicamentos 

fornecidos pelo SUS para tratamento de sua enfermidade: (enunciados 12 

e 14 da I Jornada de Saúdo do Conselho Nacional de Justiça): ENUNCIADO 

N.º 12 A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso 

concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e 

descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo 

segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o 

diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), 

tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência 

ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária). ENUNCIADO N.º 14 Não comprovada a inefetividade 

ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede 

pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas 

públicas do Sistema Único de Saúde. Menciono, por oportuno, o teor do 

enunciado 67 da II Jornada de Saúde do Conselho Nacional de Justiça: 67 

– BioDireito - As informações constantes do receituário médico, para 

propositura de ação judicial, devem ser claras e adequadas ao 

entendimento do paciente, em letra legível, discriminando a enfermidade 

pelo nome e não somente por seu código na Classificação Internacional de 

Doenças – CID, assim como a terapêutica e a denominação genérica do 

medicamento prescrito. Este juízo determinou a expedição de ofício ao 

NAT para apresentação de parecer. O NAT apresentou parecer 

informando que o SUS não assegura o medicamento Flunitrazepan 

(Rohypnol), dispondo de medicação similar àquela apontada em inicial para 

tratamento da enfermidade que acomete a autora, sendo eles o Diazepam 

e o Clonazepam. Informou ser a dispensação de responsabilidade 

municipal. Por sua vez, em ID 39097842/2, consta informação do Município, 

juntada pela autora, no sentido de dispor de medicação com idêntico efeito 

ao do Rohyponol, sendo ela o Midazolan. Prosseguiu o NAT esclarecendo 

que a Quetiapina é disponibilizada pelo SUS, sendo sua dispensação 

responsabilidade estadual. Tal parecer foi corroborado em informação do 

município de ID 39097842/2, acrescentando tratar-se procedimento de alto 

custo. Embora o NAT haja informado não constarem fraldas da lista do 

SUS, consta em ID 39097842/1, informação do Município no sentido de tal 

produto ser fornecido mediante regulação junto ao programa farmácia 

popular. O parecer emitido pelo NAT consignou que os laudos médicos da 

autora seriam provenientes de clínica privada, contudo, verifico de ID 

38075140/4, que tais atendimentos decorreram de regulação por parte do 

município requerido, estando patente, portanto, o interesse processual 

para prosseguimento da presente lide. Frisou, ainda, o NAT, que o caso da 

parte autora, embora não ostente urgência ou emergência, não permite 

que a resposta dos requeridos leve demasiado tempo, em especial diante 

da idade e quadro clínico da paciente. Os autos vieram-me conclusos para 

deliberações. É o breve relato. Fundamento e decido. Analisados os autos 

e parecer emitido pelo NAT, concluo assistir parcial razão à autora quanto 

ao pedido liminar veiculado. O interesse e necessidade da autora restaram 

devidamente comprovados por meio de seu atendimento, via SUS, por 

encaminhamento do Município requerido. Não obstante a presente lide 

tramite há pouco tempo (desde outubro p.p), aguardar-se indefinidamente 

para que os requeridos entreguem à autora a medicação e fralda de que 

necessita, bem como lhe providenciem a realização de exame prescrito 

por médico que a acompanha via SUS, não atende aos preceitos legais, 

exigindo-se definição e limitação temporal de sua situação e resolução das 

questões postas sub judice. Deste modo, defiro em parte a liminar 

pretendida a fim de determinar: - ao Município de Nova Xavantina que 

agenda data a ser informada nos presentes autos, em prazo não superior 

a 10 dias, esclarecendo onde e com quais documentos a parte autora 

deve comparecer a fim de providenciar o quanto necessário a fim de 

receber da Prefeitura ré 60 fraldas por mês e a medicação substitutiva ao 

Rohyponol 2mg por noite. Com a vinda de tal informação, intime-se o MP e 

autora, pessoalmente, a fim de comparecer ao local no dia e horário 

agendados. O Município deverá providenciar a entrega de tais itens à 

autora em no máximo 20 dias a contar da presente intimação, sob pena de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 904 de 1071



penhora on line em suas contas, visto ser de sua responsabilidade a 

respectiva dispensação; - idêntico procedimento ao acima descrito deverá 

ser adotado pelo Município a fim de regular a autora para recebimento da 

medicação Quetiapina 100mg por noite, bem como para realização de 

exame de imagem TC de crânio com contrastes. Contudo, tratando-se de 

dispensação de responsabilidade estadual, em caso de descumprimento 

das diligências de regulação, futura penhora on line recairá sobre as 

contas da Prefeitura. Em caso de cumprimento das diligências de 

regulação sem a efetiva dispensação pelo Estado, a penhora on line 

recairá sobre as contas do Estado. INTIMEM-SE AS PARTES PARA 

CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DO QUANTO DETERMINADO. CITEM-SE os 

requeridos, por meio de seus procuradores para, querendo, contestarem 

o pedido no prazo legal, sob pena de confissão e revelia (art. 20 da Lei 

9.099/95). Vista ao Ministério Público Estadual. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário. Nova Xavantina/MT, 19 de dezembro de 2017. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010390-83.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ALVES CORANDINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

8010390-83.2014.8.11.0012 EXEQUENTE: TIAGO ALVES CORANDINI 

EXECUTADO: OI S/A Vistos. A decisão proferida pela 7ª Vara Empresarial 

da Comarca do Rio de Janeiro/RJ nos autos do processo nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, datada em 15/05/2017, determinou a 

suspensão de todas as execuções contra a OI S.A., sejam elas 

extrajudiciais ou de cumprimento de sentença, provisórias ou definitivas, 

“excetuando-se as que tenham sido extintas por sentença (art. 794, I do 

CPC/73 ou art. 924, II do atual CPC), ou aquelas em que, efetivada a 

constrição judicial em espécie, tenham decorrido o prazo para impugnação 

pelo devedor, ou, ainda, a sentença proferida na impugnação, ou nos 

embargos, que tenha transitado em julgado. Na hipótese, tanto a prolação 

da sentença como a certificação do decurso do prazo para impugnação 

do débito ou o trânsito em julgado da sentença que julgou a impugnação 

apresentada pela devedora, terão como marco final data anterior à 

decisão que deferiu a tutela de urgência (21/06/2016)”. O presente feito 

não se amolda nas exceções dispostas em decisão. Desta forma, 

determino a suspensão do presente feito e a sua remessa ao arquivo 

provisório até a prolação de nova decisão por aquele Juízo, nos termos do 

art. 6º da Lei nº 11.101/2005, devendo a parte interessada providenciar o 

impulsionamento do feito após revogação da suspensão dos processos 

da OI S.A. Intimem-se as partes e se arquivem provisoriamente. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Xavantina/MT, 11 de 

dezembro de 2017. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010340-23.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SALES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

8010340-23.2015.8.11.0012 REQUERENTE: THIAGO SALES DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS, BANCO DO BRASIL SA Vistos. Dispensado o relatório (LJ, 

38). Fundamento e decido. No vertente caso, torna-se necessária à 

análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto pela 

parte. Extrai-se dos autos que o recurso foi interposto no prazo legal, 

contudo, sem o devido recolhimento de custas, conforme certidão 

proferida no ID 10879990. Em manifestação de ID 10669264, a parte 

autora concorda com os valores depositados pela ré a título de 

condenação e pugna pelo levantamento da quantia. Deste modo, entendo 

que a parte desistiu do recurso inominado interposto. Nada obstante, 

mesmo se a parte alegar que não houve desistência do recurso, concluo 

que o recorrente não observou as disposições do artigo 42, § 1º, da lei n. 

9.099/95 e enunciado 115 do FONAJE: “Art. 42. O recurso será interposto 

no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição 

escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1º O 

preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito 

horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.” ENUNCIADO 115 

– Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido 

em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo 

(XX Encontro – São Paulo/SP). É importante ressaltar que o preparo é ato 

que deve ser necessariamente praticado sob pena de não recebimento do 

recurso interposto. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso 

inominado interposto pela parte promovente, em face da deserção. 

Cumprida voluntariamente a obrigação imposta em sentença, expeça-se 

alvará para levantamento da quantia depositada e seus acréscimos legais, 

em favor da parte autora, conforme solicitado em petição. O autorizado 

deverá possuir poderes para a prática do ato. Nada mais sendo requerido, 

dê-se baixa no Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos. Nova 

Xavantina/MT, 11 de dezembro de 2017. LUCIENE KELLY MARCIANO 

ROOS JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010519-59.2012.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LACY GOULART DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0002311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO OAB - MT0010095A-O 

(ADVOGADO)

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP0154694A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

8010519-59.2012.8.11.0012 REQUERENTE: LACY GOULART DE PAULA 

REQUERIDO: BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. ID 

8072231 : não é possível realizar o desbloqueio da conta bancária da 

parte executada, uma vez que os valores bloqueados foram utilizados 

para quitação do débito e expedição de alvará em favor da parte 

exequente. Entretanto, verifico que os valores depositados pela parte 

executada em ID 7892696 ainda não foram restituídos à parte, motivo pelo 

qual determino a expedição de alvará, em favor da executada, para 

levantamento da quantia e seus acréscimos legais, conforme solicitado em 

petição. Intimem-se. Após, com o comprovante nos autos, arquive-se o 

feito com as formalidades de praxe. Às providências. Nova Xavantina/MT, 

11 de dezembro de 2017. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-27.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS KREUTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A ? (CLARO TV) 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

8010040-27.2016.8.11.0012 REQUERENTE: CARLOS KREUTZ REQUERIDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A ? (CLARO TV) Vistos. 

Quanto ao pedido formulado pela parte promovente, entendo que a 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça depende da 

comprovação da insuficiência de recursos. A Constituição da República 

Federativa do Brasil no inciso LXXIV, do artigo 5º, diz que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Nesse sentido: “Ao Estado foi imposto o dever 

de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos, inclusive pagamento de advogado quando da 

inexistência de órgão estatal de assistência jurídica (STF – Pleno – RExtr. 

N. 103.950-0/SP. Rel. Min. Oscar Corrêa, Diário da Justiça, Seção I, 8 dez. 

1985, p. 17.477) e honorários de perito (STJ – 3ª T. Resp. n. 25.841-1/RJ – 

Rel. Min. Cláudio Santos – Ementário STJ, n. 9/551)”. (In: Alexandre de 

Morais, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, 8ª 

Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2011). Observa-se que a parte 

promovente realmente não faz jus aos benefícios requeridos, pois não 

comprovou se enquadrar nos requisitos previstos em lei. Conforme se 

extrai da documentação anexada em ID 10567456, a parte promovente 

aufere renda mensal superior a três salários mínimos, concluindo-se que 

sua capacidade financeira é superior ao alegado inicialmente. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho a decisão que 

indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça. Intime-se a parte autora 

para promover o recolhimento do preparo, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de deserção. Feito o preparo do recurso, intime-se a 

parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Certificada 

a tempestividade e, somente após o recolhimento do preparo, recebo o 

recurso interposto, somente no seu efeito devolutivo, uma vez que não 

demonstrou o alegado prejuízo para recebê-lo no efeito suspensivo (LJE, 

art. 43). Com as providências, remetam-se os autos à Turma Recursal 

para apreciação e julgamento. Não havendo o devido recolhimento do 

preparo, tornem conclusos para decisão. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências. Intime-se. Nova Xavantina/MT, 11 de 

dezembro de 2017. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-53.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI TEREZ LANGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

1000137-53.2017.8.11.0012 REQUERENTE: NELCI TEREZ LANGE 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Trata-se de reclamação, com pedido de 

tutela de urgência, proposta por Nelci Tereza Lange em face de Banco 

BMG S.A., todos qualificados nos autos. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Considerando o comprovante de 

endereço atualizado juntado aos autos, RECEBO a presente ação. No que 

concerne ao pedido liminar, a tutela provisória fundamentar-se-á em 

urgência ou evidência. Enquanto a tutela de urgência procura afastar o 

periculum in mora, evitando-se prejuízos graves ou de difícil reparação à 

parte, a tutela de evidência destina-se a resguardar o direito invocado pela 

parte e que possui alta probabilidade de ser verdadeiro, com provas 

inequívocas de verossimilhança. Dispõe o art. 300 do NCPC que a tutela de 

urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem o direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisados os 

autos, observo não haver restado comprovado o perigo de dano caso a 

medida não seja concedida neste momento processual. Os descontos 

realizados no benefício previdenciário da autora se iniciaram em dezembro 

de 2015, somente agora tendo ajuizado a presente ação, o que afasta a 

alegada urgência. Ante o exposto, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, 

diante da ausência dos requisitos necessários. Configurada a relação de 

consumo, inverto o ônus da prova nos moldes do art. 6º, inciso VIII, do 

CDC. Ante a premissa do artigo 54 da Lei 9099/1995, postergo a análise 

da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para o 

momento de eventual interposição de recurso. Designe-se a secretaria 

audiência de conciliação, conforme pauta do conciliador. Cite-se o (a) 

requerido (a) do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o (a) requerente, 

cientificando-o (a) de que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, 

inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). Não havendo acordo deverá a 

parte reclamada contestar, em 05 (cinco) dias, e a parte autora, querendo, 

impugnar a contestação pelo mesmo prazo (Súmula n.12 TR/TJ). Deverão 

as partes manifestar se pretendem produzir provas orais em audiência de 

instrução, inclusive, arrolando desde já testemunhas. Não havendo 

qualquer manifestação o feito comportará o julgamento antecipado. 

Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 12 de dezembro de 2017. LUCIENE KELLY 

MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010272-44.2013.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY CIRINO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA - JUIZADO ESPECIAL Vistos. I - Intimem-se as partes acerca 

do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal Única. II - Na hipótese de 

condenação, caso haja pedido de cumprimento de sentença pelo (a) 

exequente, o cálculo deverá ser apresentado sem o acréscimo da multa 

de 10% (dez pontos percentuais). III - Com a apresentação do cálculo da 

dívida, intime-se o (a) Executado (a), para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso 

não seja efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de 

multa de 10% (dez pontos percentuais). IV - Depois de cumprida esta 

providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, 

intime-se a parte exequente para requerimentos em 05 (cinco) dias e 

tornem conclusos. V - Caso não haja condenação ou nada sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências. NX, 11/12/2017 LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-86.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRAGA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAUNY RODRIGUES PEREIRA OAB - GO46968 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

1000290-86.2017.8.11.0012 REQUERENTE: LUCAS FRAGA BISPO 

REQUERIDO: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES 

Vistos em recesso forense. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA, proposta por LUCAS FRAGA BISPO em desfavor de 

ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES, ambos 
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devidamente qualificados nos autos. Narra o autor ter ingressado na 

instituição requerida em 2013, após aprovação no curso de medicina 

veterinária. Sustenta que a partir do 5º período do curso passou a possuir 

algumas matérias de dependência, contudo, continuou a cursar o 

semestre regularmente, em razão da permissão da instituição requerida, 

conforme contrato celebrado entre as partes. Afirma que ao se matricular 

no 9º período do curso, a instituição o impediu de realizar a inscrição na 

disciplina de Estágio Supervisionado, de Código 648W, sob argumento de 

que havia dependências de outras matérias e que somente seria possível 

cursar a referida disciplina após a aprovação das demais. Argumenta que, 

apesar das matérias reprovadas, a requerida sempre autorizou a matrícula 

do autor nas disciplinas dos semestres subsequentes, esclarecendo que 

as matérias que se encontram com dependência não são pré-requisitos de 

outras, uma vez que a instituição não trabalha com esse tipo de regime 

educacional. Diante dos fatos, pugnou pela concessão de tutela de 

urgência, a fim de determinar que a parte requerida realize sua matrícula 

nas disciplinas elencadas na exordial, incluindo o Estágio Supervisionado, 

autorizando o autor a cursar as matérias concomitantemente, sob pena de 

aplicação de multa. Ao final, requereu a procedência da ação, com a 

confirmação da tutela de urgência e a condenação da parte requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. A inicial foi instruída com 

documentos. É o breve relato. Fundamento e decido. No que concerne ao 

pedido liminar, nos moldes do Código de Processo Civil, a tutela provisória 

fundamentar-se-á em urgência ou evidência. Enquanto a tutela de 

urgência procura afastar o periculum in mora, evitando-se prejuízos 

graves ou de difícil reparação à parte, a tutela de evidência destina-se a 

resguardar o direito invocado pela parte e que possui alta probabilidade de 

ser verdadeiro, com provas inequívocas de verossimilhança. Dispõe o art. 

300 do CPC que a tutela de urgência será deferida quando houver 

elementos que evidenciem o direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No caso em tela, verifico que a parte autora 

pretende efetuar sua matrícula nas disciplinas descritas na inicial, 

mediante autorização judicial, em especial a de Estágio Supervisionado, 

discorrendo que obteve negativa administrativa sem justificativa plausível. 

Argumentou preencher todos os requisitos para realização da matrícula na 

referida disciplina, tendo em vista inexistir incompatibilidade de horários 

com outras matérias e não haver pré-requisito para cursar o Estágio 

Supervisionado. Depois de detida análise dos autos, observa-se inexistir 

elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado pelo autor. 

Os documentos colacionados aos autos, em sede de cognição sumária, 

não demonstram a verossimilhança das alegações iniciais, sobretudo 

diante do calendário acadêmico juntado em ID 11253313, cujo documento 

traz as regras de aprovação e o regime de dependência junto à instituição 

requerida. Conforme se depreende das fls. 19 e 20 do referido 

documento: O aluno aprovado em um período letivo poderá matricular-se 

no período subsequente e cursar as disciplinas pendentes em regime de 

dependência. O número máximo de disciplinas em regime de dependência 

e de adaptação para a promoção ao semestre letivo subsequente fica 

assim definido: (...) IV - do antepenúltimo para o penúltimo período: o aluno 

só é promovido sem nenhuma DP; caso tenha uma ou mais DPs, ele passa 

à condição de ALUNO TUTELADO, ou seja, ele poderá ir para o período 

seguinte, mas só cursa as DPs e as disciplinas que a IES determinar; V - 

do penúltimo para o último período: o aluno só é promovido sem nenhuma 

DP; caso tenha uma ou mais DPs, ele passa à condição de ALUNO 

TUTELADO, ou seja, ele poderá ir para o período seguinte, mas só cursa 

as DPs e disciplinas que a IES determinar. Desta forma, para fazer jus à 

matrícula na disciplina Estágio Supervisionado (do penúltimo para último 

período), conforme disposição do texto supra, o aluno não poderá ter 

dependências, o que não é o caso do presente feito, conforme se verifica 

da própria narrativa inicial, em que o autor informa possuir 03 (três) 

matérias de dependência. Com efeito, inexistindo prova inequívoca e 

verossimilhança da alegação, afastada a urgência do caso em comento; 

até porquanto os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, INDEFIRO o 

pedido de concessão da tutela de urgência pretendida na exordial. Ante a 

premissa do artigo 54 da Lei 9099/1995, postergo a análise da concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita para o momento de 

eventual interposição de recurso. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se e intime-se a parte reclamada, bem como intime o reclamante. 

Tendo em vista que o presente feito se trata de relação consumerista, 

determino a inversão do ônus da prova, diante a hipossuficiência técnica e 

informacional da parte autora. Advirto que o não comparecimento do 

reclamante na audiência designada implicará a extinção do processo e, 

para parte reclamada, revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95). Não 

havendo acordo deverá a parte reclamada contestar, em 05 (cinco) dias, 

e a parte autora, querendo, impugnar a contestação pelo mesmo prazo 

(Súmula n.12 TR/TJ). Deverão as partes se manifestar se pretendem 

produzir provas orais em audiência de instrução, inclusive, arrolando 

desde já testemunhas. Não havendo qualquer manifestação o feito 

comportará o julgamento antecipado. Cumpra-se. De Campinápolis para 

Nova Xavantina/MT, 30 de dezembro de 2017. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto

Sentença
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LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000163-51.2017.8.11.0012 REQUERENTE: EDILIA MARTINS DA 

FONSECA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

EDILIA MARTINS DA FONSECA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. 

Dispensado o Relatório, tendo em vista o que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. Compulsado aos autos, vislumbra-se que 

a ação veio desacompanhada do comprovante atualizado de endereço da 

parte autora. Intimada para juntar o referido comprovante, a parte 

promovente não colacionou documento hábil a demonstrar seu endereço 

nesta Comarca, uma vez que o comprovante de endereço juntado em ID 

10328747 é de pessoa diversa da presente ação. Importante salientar que 

a parte autora sequer procurou justificar o motivo de ter juntado 

comprovante de endereço em nome de terceiro estranho a lide. Dispõe os 

artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, acerca dos documentos 

indispensáveis à propositura da ação e os defeitos e irregularidades na 

petição inicial que: Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Sabe-se que a petição inicial é 

a peça chave do processo. Segundo CALMON DE PASSOS em 

Comentários ao Código de Processo Civil, 8ª ed., V. III, Rio de Janeiro: 

Forense, 1998, p. 154, "ela não é só o instrumento para constituição e 

desenvolvimento do processo, mas, por igual, a delimitadora da extensão 

em que se efetivará o poder de julgar do magistrado." Ante o exposto, não 

sendo juntado documento indispensável à propositura da ação, nos 

termos da fundamentação supra e, por tudo o mais que dos autos consta, 

julgo extinto o processo sem resolver o mérito, nos termos do art. 485, inc. 

I, do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54, da Lei 

9099/1995. P.I.C. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias. Nova Xavantina/MT, 12 de dezembro de 2017. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 75287 Nr: 51-03.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Maria de Oliveira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que INTIMAR O ADVOGADO 

DA PARTE AUTORA para que compareça no dia 31/01/2018, às 16 horas, 

na SEMED SERVICOS MÉDICOS - DR. ARLINDO RODRIGUES ROCHA 

JÚNIOR, local: Rua: São Francisco Xavier 1415 centro- nesta cidade para 

a realização da perícia médica, juntamente com a parte autora, os 

exames/laudos que possui e os quesitos apresentados nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 53610 Nr: 2806-39.2013.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Takenori Tamashiro, Patricia 

Aparecida Tamashiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darley da Silva Camargo - 

OAB:6.526-B/MT, Euder Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT, Remi Cruz Borges - OAB:11.148-A

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Considerando que o advogado da parte requerida não estava cadastrado, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o mesmo dos termos da 

r. sentença proferida nestes autos, datada de 24/08/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 52865 Nr: 2076-28.2013.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Garcia, Alice Katayama Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zuna Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda, 

Edson Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 30780 Nr: 1217-80.2011.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Carlos Carlinhos Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Borges Moura 

Cabral - OAB:6.755 MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 78457 Nr: 1497-41.2017.811.0044

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 79554 Nr: 2008-39.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Albues Paes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 80111 Nr: 2269-04.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelson da Silva Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 82239 Nr: 3446-03.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alesandro Fonseca Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 19637 Nr: 1104-68.2007.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tirson Gil de Lucena, Dalila Carmen Gomes de Lucena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avolnei Ionidio Schula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Nedel - OAB:58521/RS, 

Homero Amilcar Nedel - OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO
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 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 29474 Nr: 2471-25.2010.811.0044

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gema de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/O, Luiz 

Rodrigues Wambier - OAB:14469-A

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do 

retorno dos autos para, querendo, requerer o que de direito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 29728 Nr: 170-71.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria da Silva Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 53760 Nr: 2963-12.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Almeida Bisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do 

retorno dos autos para, querendo, requerer o que de direito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 68956 Nr: 1257-86.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bertina da Costa Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 80114 Nr: 2272-56.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanir Venute da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 80456 Nr: 2448-35.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonatas Borges Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 80627 Nr: 2543-65.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flancislaine Nogueira Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 22132 Nr: 910-34.2008.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geromim Antonio Guolo, Amaury José Guolo, Selina 

Delésia Botan Guolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Calixto, Beatriz Rauber, Maria Coveti 

Kalisto, Paulo Diniz Cabral, Rosa Aparecida Garcia da Silva, João Carvalho 

de Lima, Orlanda Rossi de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernandi de Col - OAB:6381/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernandi de Col - 

OAB:6381/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 32801 Nr: 1039-97.2012.811.0044
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 53812 Nr: 3015-08.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celmice Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do 

retorno dos autos para, querendo, requerer o que de direito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 53820 Nr: 3023-82.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosalia Azevedo Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do 

retorno dos autos para, querendo, requerer o que de direito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 68954 Nr: 1255-19.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra Maria Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 69115 Nr: 1320-14.2016.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Melissa Cristina Carvalho Bisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:8530-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79215 Nr: 1825-68.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Mendes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a necessidade de realização da perícia médica visando 

comprovar a incapacidade da parte autora, nomeio o Dr. Arlindo Rodrigues 

Rocha Junior, com consultório médico na Rua São Francisco Xavier, n. 

1415, Centro, Parantinga/MT, para o exame médico do requerente, que 

deverá informar a Secretaria Judicial da data para realização de perícia 

médica, independentemente de termo de compromisso, que deverá 

responder os quesitos formulados pelas partes, em 20 (vinte) dias.

 Para tanto, arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais) 

observados a complexidade da matéria, bem como o grau de 

especialidade do profissional nomeado, com base no "caput" do art. 2º c/c 

parágrafo único do art. 3º, da Resolução nº 541/2007, do Conselho da 

Justiça Federal, que serão pagos ao perito que efetivamente realizá-la.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82295 Nr: 3478-08.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Lopes da Silva, Evandro de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORVALINO GLERIAN - 

OAB:18906

 Vistos.

Mantem concluso para análise de Liberdade Provisória.

Expeça-se ofício para a Comarca de Varzea grande-MT, para oitiva do 

Investigador de Polícia Mário Centoriano Junior.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51234 Nr: 426-43.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cledes Machado de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte exequente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84612 Nr: 4504-41.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Kavopi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.Em observância 

às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação.Cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao 

pedido.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84614 Nr: 4506-11.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Tsipetsewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.Em observância 

às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação.Cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao 

pedido.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84616 Nr: 4508-78.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Louremberg Tserenhinhowa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.Em observância 

às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação.Cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao 

pedido.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 25991 Nr: 1993-51.2009.811.0044

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte, Nilson Francisco Alessio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Papelaria Cuiabá Com. Rep. Ltda, Banco 

Cooperativo Sicredi S/A, Mega Comercio de Medicamentos Ltda, Carimaq - 

Peças para Tratores Ltda EPP, Resende Oliveira & Cia Ltda, Mecanauto 

Ltda-ME, Riama Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda, Stock Diagnósticos 

Ltda, Matucho Peças e Impl. Agrícolas, Clarice do Sacramento Paschoal & 

Cia Ltda (Lider Informática), Instituto de Metrologia e Qualidade, Marineide 

Pereira da Silva Comércio, Torino Comércio de Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maykell Eduardo Miyazaki - 

OAB:9.663/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Brandão Amaral - 

OAB:51.652/RS

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão de fls. 275.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32883 Nr: 1121-31.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gutemberg Olimpio Ferreira, Eric Ritter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Perival de Matos Campos, Wolney Nunes 

Fernandes, Gutemberg Olimpio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, 

Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT, Eric Ritter - OAB:5.397-B, Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT, Homero Amilcar Nedel - OAB:3483/MT, Peterson 

Veiga Campos - OAB:17.203

 Vistos, etc.

 Retifiquem-se a distribuição e autuação, para constar o presente como 

cumprimento de sentença, bem como a alteração dos polos ativo e 

passivo.

Após, intime-se o executado para efetuar o pagamento da dívida, no prazo 

de 15 dias (CPC, art. 523), sob pena do acréscimo da multa de 10% e 

honorários advocatícios de 10% (art. 523, § 1.º, Novo CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 33250 Nr: 1488-55.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosalina Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT- Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/ MT

 Vistos, etc.

Considerando a concordância da parte exequente e o cumprimento 

integral da obrigação, nos termos do art. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

CPC, julgo extinta a presente execução, o que faço com resolução de 

mérito.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o competente Alvará Judicial, 

observando os dados bancários informados na movimentação anterior.

Após a expedição do Alvará Judicial, arquivem-se os autos, com as 

baixas necessárias.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54228 Nr: 355-07.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourença dos Santos Rodrigues, Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:3.127-A

 Vistos, etc.

Considerando a concordância da parte exequente e o cumprimento 

integral da obrigação, nos termos do art. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

CPC, julgo extinta a presente execução, o que faço com resolução de 

mérito.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o competente Alvará Judicial, 

observando os dados bancários informados na movimentação anterior.

Após a expedição do Alvará Judicial, arquivem-se os autos, com as 

baixas necessárias.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 60177 Nr: 613-80.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda Jacinto da Silva Marques dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 
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OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos, etc.

Como se sobressai da petição de fls. 286/288 nos autos código 53764 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71842 Nr: 2369-90.2016.811.0044

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:

Nome do(a,s) Intimando(a,s):

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84621 Nr: 4513-03.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Tse'buiwe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.Em observância 

às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação.Cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao 

pedido.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84623 Nr: 4515-70.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilsineia Kaniru Paique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.Em observância 

às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação.Cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao 

pedido.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 26413 Nr: 2442-09.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TITR(, CTD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Vaz Curvo - 

OAB:4715/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do teor da 

certidão de fl. retro.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57520 Nr: 2777-52.2014.811.0044

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Xavier Ferreira, Benedita Xavier de Matos 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas de Matos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:

Nome do(a,s) Intimando(a,s):

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 63680 Nr: 2216-91.2015.811.0044

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PARANATINGA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2216-91.2015.811.0044 código 63680

ESPÉCIE: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

CITANDO(A, S): MARINEIS ROCHA (genitora da adolescente M.C.R) 

ENDEREÇO: Rua Floriano Peixoto, n° 836, Centro, Município de 

Rondonópolis-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/09/2015

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Consoante documentos que acompanham o 

presente pleito, o Ministério Público recebeu um ofício da Escola Estadual 

Osvaldo Cândido Pereira informando que as alunas B.V.S, T.M.F, M.M.F e 

T.B.S demonstravam comportamento indisciplinado e envolvimento com 

entorpecentes. Assim, foi encaminhado ofício ao Conselho Tutelar e à de 

dependentes químicas e se havia necessidade de internação para a 

recuperação delas, ou tratamento ambulatorial. Durante a realização do 

acompanhamento pelos órgãos acima mencionados, constatou-se a 

necessidade das adolescentes serem submetidas a um acompanhamento 

psicológico. Assim foi requisitado ao Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social que procedesse ao acompanhamento psicossocial 

das adolescentes. Contudo, em relação à adolescente M.M.F. em nenhum 

momento notou-se melhora em comportamento, tudo estando a indicar que 

se encontra em situação de vulnerabilidade.

DESPACHO: Código n. 63680. Vistos. Defiro o pedido ministerial de fl. 191. 
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Cite-se, por edital, a genitora do adolescente Marta Conceição Rocha. 

Decorrido o prazo do edital, certifique-se e, desde já, nomeio o Defensor 

Público como curador especial a se manifestar no prazo legal (CPC, art. 

72, II e parágrafo único). Após, voltem os autos conclusos. Cite-se. 

Cumpra-se.

Eu, Lauriane Izabele Alves de Oliveira, estagiária de Direito, digitei.

 Paranatinga - MT, 19 de dezembro de 2017.

Ângela Cristina Stiirmer

 Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 70839 Nr: 1930-79.2016.811.0044

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atacadão Distribuição Com. e Indústria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Maria Calixto - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista da Silva - OAB:5237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da informação de descumprimento do acordo, intime-se o(a)(s) 

executado(a)(s), através de seu(s) representante(s) legal(is), a efetuar o 

pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 523), sob 

pena de aplicação de multa no valor de 10%. (art. 523, §1º, NCPC).

Não havendo o pagamento voluntário, intime-se o exequente a fim de, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestar e requerer o que entender de 

direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 73895 Nr: 3129-39.2016.811.0044

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:

Nome do(a,s) Intimando(a,s):

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76823 Nr: 689-36.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Maria Silva de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Paranatinga LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Considerando 

que o advogado da parte ré não estava cadastrado. IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de que seja intimado do despacho de fl. 97.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78140 Nr: 1346-75.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Malp Administração e 

Participação LTDA, Paulo Roberto Bihl, Lizemary Simioni, Dirce Simioni Bihl, 

Patricia Seba Bihl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO AUGUSTO CAPELETTI - 

OAB:35133

 Vistos, etc.

Considerando a decisão proferida nos Autos do Agravo de Instrumento 

nº1013395-69.2017.8.11.0000 (fls. 389/393), que suspendeu os efeitos 

da decisão proferida nestes autos quanto a averbação da ação civil 

pública junto à matrícula nº 9544 no RGI de Paranatinga-MT, determino seu 

integral cumprimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79294 Nr: 1908-84.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celino Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

Mantenho os autos conclusos para análise do pedido de Liberdade 

Provisória.

 Redesigno a audiência para o dia 27/02/2018 às 18:00 horas, a fim de 

ouvir as testemunhas André Petry e Junior Cesar Pereira Silveira.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80977 Nr: 2745-42.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jussara Helena Sandra Danguy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82646 Nr: 3620-12.2017.811.0044

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, em consonância com o parecer ministerial e nos termos do art. 

300 e do parágrafo único do art. 749, ambos do NCPC, concedo a tutela 

antecipada requerida, decretando a interdição provisória de VALDIR 

ALVES DA SILVA e nomeando como seu curador especial VALDEMAR 

ALVES DA SILVA.Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

nos termos do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo 

Civil.Cite-se o interditando para comparecer em juízo em 

____/____/______, às _____:_____ horas, para sua entrevista (CPC, art. 

751), a partir de quando poderá impugnar o pedido, no prazo de 15 

(quinze) dias (CPC, art. 752). Desde já, nomeio a Dra. Simone Dionísio da 

Silva, inscrita no CRM/MT nº. 8.755, para exame médico do interditando, 

que prestará o encargo que lhe foi cometido independentemente de termo 

compromisso e entregará o laudo pericial, em 30 (trinta) dias (CPC, art. 

1.183).Para tanto, arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos 

reais) observados a complexidade da matéria, bem como o grau de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 913 de 1071



especialidade do profissional nomeado, a serem suportados pelo Estado 

de Mato Grosso, haja vista a gratuidade da justiça.Intime-se e se 

cumpra.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84312 Nr: 4387-50.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Lúcio Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de busca e apreensão pelo Decreto-lei n. 911/69 proposta pela 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA em face de MÁRIO 

LÚCIO NETO, todos qualificados nos autos, objetivando-se, em síntese, a 

apreensão do bem descrito na exordial.

Com a inicial juntou-se documentos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Para a concessão da liminar pleiteada, por disposição legal, necessária à 

comprovação da mora ou de inadimplemento por parte do devedor, tendo a 

parte requerente cumprido este requisito.

Com efeito, os documentos acostados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência do devedor.

 Por outro lado, há o justo receio de que a parte autora sofra danos pelo 

uso inadequado do bem e possibilidade de sua ocultação, objetivando 

impedir a aplicação do ordenamento jurídico.

Ante o exposto, com base nos artigos 3º e seguintes do Decreto-lei n. 

911/69, defiro a liminar pleiteada.

 Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a 

autora, na pessoa de seu representante legal.

Executada a tutela provisória, cite-se a parte requerida para, no prazo de 

05 (cinco) dias, contados do cumprimento da medida, pagar a integralidade 

da dívida, conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (artigo 3º, §2º 

do Dec. Lei 911/69, com redação inserida pela Lei 10.931/04).

Poderá, ainda, o devedor fiduciante, apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, 

ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no §2º do artigo 3º do 

Dec. Lei 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição.

Defiro os benefícios do artigo 212 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84608 Nr: 4500-04.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Rondon Kogapi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.Em observância 

às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação.Cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao 

pedido.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84618 Nr: 4510-48.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Louremberg Tserenhinhowa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.Em observância 

às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação.Cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao 

pedido.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84823 Nr: 4589-27.2017.811.0044

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro de Matos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Paranatinga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da análise dos autos, não vislumbro o ato de prorrogação do concurso 

público, a fim de aferir a validade do mesmo, já que tem prazo de validade 

de 02 (dois) anos prorrogável por igual período (fl.22), e sua homologação 

se deu em 24 de agosto de 2015, conforme informações de fls. 44 e 46.

Assim, intime-se o impetrante, para no prazo de 05 (cinco) dias colacionar 

aos autos o ato de prorrogação do certame.

Após, concluso.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84831 Nr: 4593-64.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plinio Vaz de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No caso em tela, como se extrai dos autos, não há plausibilidade ao 

argumento da parte autora, uma vez que não ficou comprovado nos autos 

o direito ao qual se refere, devendo ser mantida, a priori, a decisão 

administrativa proferida pela autarquia ré.Ademais, considerando que a 

parte autora poderá, caso seja necessário, pleitear o pagamento das 

prestações vencidas, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo.Desta feita, o pleito somente poderá ser mais bem analisado sob 

a ótica do contraditório, motivo pelo qual indefiro o pleito de antecipação de 

tutela.Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, ressalvando a possibilidade de revogação.Considerando-se o 

ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela presidente do 

NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito colaboração com os 

Centros de Conciliação, no sentido de não procederem à remessa de 

todos os feitos ao CEJUSC para realização da audiência inaugural, a fim 

de evitar colapso no sistema, bem como ser de conhecimento público e 

notório que os procuradores da autarquia ré não se fazem presentes em 

audiências realizadas no interior do Estado, postergo a designação de 

eventual audiência de conciliação para momento posterior.Cite-se a 

autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com envio dos 

autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 do 

Código de Processo Civil.Com a resposta, intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação à contestação em 10 dias.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84968 Nr: 4633-46.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cintia Rodrigues Dias Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Gaúcha do Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 
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OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.Em observância 

às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação.Cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao 

pedido.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54084 Nr: 214-85.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Godoi de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Manoel Antonio de Rezende David - OAB:6078/MT

 Vistos, etc.

Como se sobressai da petição de fls. 286/288 nos autos código 53764 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 73277 Nr: 2878-21.2016.811.0044

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Siqueira de Carvalho, João Carlos Adamo 

de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Getulio Gonçalves Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos de Holleben Leite 

Muniz - OAB:25468/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Otávio Pereira 

Marques - OAB:9.782/MT, João Pedro Marques - OAB:3763, Rodolfo 

Wilson Martins - OAB:5.858/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerida para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo das cartas 

precatórias de oitiva de testemunha, a serem expedidas para Comarca de 

Primavera do Leste-MT, Cuiabá e Nova Ubiratã, trazendo aos autos o 

comprovante original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 2.7.1.1

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84606 Nr: 4498-34.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Kavopi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.Em observância 

às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação.Cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao 

pedido.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84610 Nr: 4502-71.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Mahuaiaua

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.Em observância 

às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação.Cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao 

pedido.Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27042 Nr: 28-04.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvina Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Ferreira dos Santos, Juarez 

Paulo dos Santos, Geovani Paulo dos Santos, Maria Helena Clara de 

Jesus, Joselito Paulo dos Santos, Ivanda Clara Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocildo Andrade de Medeiros - 

OAB:6.684-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos Do artigo 5.º, § 3.º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.754,80 (um mil, setecentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

192/193. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 877,40 

(oitocentos e setenta e sete reais e quarenta centavos), para recolhimento 

das guias de custas e R$ 877,40 (oitocentos e setenta e sete reais e 

quarenta centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site WWW.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27042 Nr: 28-04.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvina Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Ferreira dos Santos, Juarez 

Paulo dos Santos, Geovani Paulo dos Santos, Maria Helena Clara de 

Jesus, Joselito Paulo dos Santos, Ivanda Clara Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocildo Andrade de Medeiros - 

OAB:6.684-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20 (vinte)

Nome do(s) Intimando (a,s):Réu(s): Geovani Paulo dos Santos, Cpf: 

20488211115, Rg: 257.923 SSP/MT,

Valor das Custas Processuais:no importe de R$ 1.754,80 (um mil, 

setecentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 192/193. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 877,40 (oitocentos e setenta e 

sete reais e quarenta centavos), para recolhimento das guias de custas e 
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R$ 877,40 (oitocentos e setenta e sete reais e quarenta centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

WWW.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

Prazo para pagamento:05 (cinco) dias

Pagamento sob pena de:seu nome ir para protesto.

Nome e cargo do digitador:Angela Cristina Stiirmer

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54054 Nr: 183-65.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Astéria Tereza Flach

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 54054

Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 16 de janeiro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55262 Nr: 1230-74.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Martins Placido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53664 Nr: 2859-20.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Benvina da Silva Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 53664

Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 16 de janeiro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53888 Nr: 16-48.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zildete Marques dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53931 Nr: 61-52.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciane Maria Thomaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53953 Nr: 83-13.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50309 Nr: 1838-43.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Toribio Corte Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53628 Nr: 2823-75.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Terezinha de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53654 Nr: 2849-73.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Maria Rodrigues Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53848 Nr: 3051-50.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Tereza de Faria Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53861 Nr: 3064-49.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everton Coldebella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53978 Nr: 107-41.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Francisca Parreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 
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todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54075 Nr: 204-41.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Debora de Souza Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54841 Nr: 896-40.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nathany Assis Bonattia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53623 Nr: 2819-38.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderleia Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53636 Nr: 2831-52.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53671 Nr: 2866-12.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire Gonçalves da Silva Feltrin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53701 Nr: 2903-39.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leontina Messias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53787 Nr: 2990-92.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Fatima Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53903 Nr: 31-17.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magnólia Campanha dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53947 Nr: 77-06.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleomar Luiz da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53974 Nr: 103-04.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54007 Nr: 136-91.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Evandro Tomaz de Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54016 Nr: 145-53.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raide Bom Despacho da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54024 Nr: 153-30.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Brilhante da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 919 de 1071



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54052 Nr: 181-95.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacinta Maria Epping

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54969 Nr: 989-03.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diogenes Bruno Moraes Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55166 Nr: 1150-13.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Seluta de Oliveira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55221 Nr: 1200-39.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinéia Lopes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 66276 Nr: 106-85.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D'Marcus Hotel Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Engetuc, Matrinchã Transmissora de 

Energia (TP Norte)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Fernando Melo 

Joviniano Gonçalves - OAB:154.003/RJ

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de recolhimento das custas ao final 

do processo.

 No mais, determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito, conforme dita o art. 257 do CPC.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53631 Nr: 2826-30.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Ricardo da Silva Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 
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respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53647 Nr: 2842-81.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina Beraldi Moraes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53687 Nr: 2882-63.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fidelson Marques Resplande

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53715 Nr: 2917-23.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ester Souza Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53766 Nr: 2969-19.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Michelle Salomão Moreira Silva Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53779 Nr: 2982-18.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Volmir Colussi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53783 Nr: 2986-55.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim
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 Cod. Proc.: 53788 Nr: 2991-77.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT, 

Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

No mais, proceda-se a juntada da petição encartada no rosto nos autos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53897 Nr: 25-10.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosana Forgiarini Leles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53960 Nr: 90-05.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53993 Nr: 122-10.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liane Uhde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT, Câmara 

Municipal de Paranatinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54014 Nr: 143-83.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magda da Costa Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54044 Nr: 173-21.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itamar Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54058 Nr: 187-05.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 922 de 1071



 PARTE AUTORA: Maria do Socorro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54066 Nr: 195-79.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juciane Marques Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54816 Nr: 877-34.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fátima da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54839 Nr: 894-70.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55218 Nr: 1197-84.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Souza Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Como se sobressai da petição de fls. 137/140 nos autos código 53668 a 

parte ré (Município de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a 

todos os feitos envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010638-79.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALBA COIMBRA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT0012770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE BRAZ GUIMARAES CAVALCANTE (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte exequente, para informar se a parte executada pagou o valor da 

dívida, bem como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-55.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MINATTO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO COSTA DOS SANTOS OAB - MT0015771A-O (ADVOGADO)

JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI OAB - MT15112/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1000075-14.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOVI HAMANCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010888-25.2010.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA CARVALHO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO)

GISELE MAROSTICA DE OLIVEIRA FEITOZA DINIZ OAB - MT0011962A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jean Walter Wahlbrink OAB - MT0005658A-O (ADVOGADO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente dos termos do r. despacho do ID nº 10648737, bem 

como da intimação Id. 10669847 e certidão Id. 11307448.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-50.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA PEREIRA BARREIRA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente dos termos da r. decisão do ID nº 11278522.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000005-60.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JATOBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO DE MOURA OAB - MT13853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDGARD FRANCISCO DA MAIA FILHO - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1000005-60.2018.8.11.0044 CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da parte promovente 

dos termos da r. sentença do evento nº 11289018.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000284-80.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLO MARTINES (AUTOR)

THEREZINHA RITA ALMEIDA MARTINES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO GUITTI OAB - SP180099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Réus Desconhecidos (RÉU)

 

Processo: 1000284-80.2017.8.11.0044 CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da parte promovente 

dos termos da r. sentença do evento nº 11278814.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-35.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINO MACEDO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente dos termos do r. despacho do ID nº 11308360.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-20.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

F. DE ASSIS BISCO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente dos termos da r. decisão do ID nº 11278642.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-05.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. C. BISCO FERREIRA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente dos termos da r. decisão do ID nº 11278675.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-87.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

M. CARVALHO BISCO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente dos termos da r. decisão do ID nº 11278729.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-12.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MAGDA TOMAZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente dos termos da r. decisão do ID nº 11278759.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010332-47.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE MAROSTICA DE OLIVEIRA FEITOZA DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE MAROSTICA DE OLIVEIRA FEITOZA DINIZ OAB - MT0011962A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FRANCA DE JESUS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente dos termos do r. despacho do ID nº 10737175.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010421-36.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CUNHA COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT0013133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELI RODRIGUES DA COSTA (REQUERIDO)

 

Processo: 8010421-36.2016.8.11.0044 CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da parte promovente 

dos termos da r. sentença do evento nº 10700661.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010257-71.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Processo: 8010257-71.2016.8.11.0044 CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar os(as) advogados(as) das partes dos 

termos da r. sentença do evento nº 10600298.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000129-77.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER LUCIO DE VIVEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER LUCIO DE VIVEIROS OAB - MT0014448A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

banco bradesco (REQUERIDO)

 

Processo: 1000129-77.2017.8.11.0044 CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da parte promovente 

dos termos da r. sentença do evento nº 10580005.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-63.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON JOHNNY COSTA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Processo: 8010016-63.2017.8.11.0044 CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar os(as) advogados(as) das partes dos 

termos da r. sentença do evento nº 10673932.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010756-65.2010.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALTENIR ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO)

CLEYTON MARCELO DIAS OAB - MT0012287A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIB MOHAMED DIB (REQUERIDO)

 

Processo: 8010756-65.2010.8.11.0044 CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da parte promovente 

dos termos da r. sentença.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010228-26.2013.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ACELIA MARIA STOFFEL - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO PEREIRA MARIANO (EXECUTADO)

 

Processo: 8010228-26.2013.8.11.0044 CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da parte promovente 

dos termos da r. sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010403-15.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CUNHA COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT0013133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES BONILHA (REQUERIDO)

 

Processo: 8010403-15.2016.8.11.0044 CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da parte promovente 

dos termos da r. sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010423-06.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CUNHA COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT0013133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME COSTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo: 8010423-06.2016.8.11.0044 CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da parte promovente 

dos termos da r. sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010422-21.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CUNHA COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT0013133A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

JOBERTO RIBEIRO DE SALES (REQUERIDO)

 

Processo: 8010422-21.2016.8.11.0044 CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da parte promovente 

dos termos da r. sentença.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010327-25.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE MAROSTICA DE OLIVEIRA FEITOZA DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE MAROSTICA DE OLIVEIRA FEITOZA DINIZ OAB - MT0011962A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA BERNINI ROSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo: 8010327-25.2015.8.11.0044 CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da parte promovente 

dos termos da r. sentença.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010324-70.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE MAROSTICA DE OLIVEIRA FEITOZA DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE MAROSTICA DE OLIVEIRA FEITOZA DINIZ OAB - MT0011962A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANI BORGES GONCALVES (REQUERIDO)

 

Processo: 8010324-70.2015.8.11.0044 CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da parte promovente 

dos termos da r. sentença.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010325-55.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE MAROSTICA DE OLIVEIRA FEITOZA DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE MAROSTICA DE OLIVEIRA FEITOZA DINIZ OAB - MT0011962A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLEYLOAN SILVA BRITO (REQUERIDO)

 

Processo: 8010325-55.2015.8.11.0044 CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da parte promovente 

dos termos da r. sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-12.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO MARTIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

 

Processo: 8010000-12.2017.8.11.0044 CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar os(as) advogados(as) das partes dos 

termos da r. sentença.

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 8010474-85.2014.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ANTONIO TEZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO DE MOURA OAB - MT13853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos do r. despacho do ID nº 10736764.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010269-56.2014.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO)

FABRICIO MIOTTO OAB - MT0006862A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARQUES BORGES (EXECUTADO)

 

Processo: 8010269-56.2014.8.11.0044 CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da parte promovente 

dos termos da r. sentença do evento nº 10613632.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010524-43.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA F M DE CARVALHO PERES - EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT0013133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS DE SOUSA PINTO (REQUERIDO)

 

Processo: 8010524-43.2016.8.11.0044 CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da parte promovente 

dos termos da r. sentença do evento nº 10609601.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-26.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BADIA RODRIGUES MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

Processo: 8010012-26.2017.8.11.0044 CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar os(as) advogados(as) das partes dos 

termos da r. sentença do evento nº 10609607.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010075-51.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR JERONIMO DE MENESES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DOS SANTOS OAB - MT0019408A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REQUERIDO)

 

Processo: 8010075-51.2017.8.11.0044 CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da parte promovente 

dos termos da r. sentença do evento nº 10609609.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-68.2017.8.11.0044
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Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU WEISS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO VALANDRO OAB - MT0022749A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo: 8010048-68.2017.8.11.0044 CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da parte promovente 

dos termos da r. sentença do evento nº 10609774.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010394-53.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA ANGELINA DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

dos termos da r. decisão do ID nº 10636076.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010625-80.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA BETTEGA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO ENGETUC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAIANE ROSSETTO STEFFEN OAB - MT0013371A-O (ADVOGADO)

 

Processo: 8010625-80.2016.8.11.0044 CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) dos termos da r. 

sentença do evento nº 10686437.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010081-58.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8010081-58.2017.8.11.0044 CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar os(as) advogados(as) das partes dos 

termos da r. sentença do evento nº 10688220.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-18.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RAELSON OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA OAB - GO0032028A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8010019-18.2017.8.11.0044 CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar os(as) advogados(as) das partes dos 

termos da r. sentença do evento nº 10687364.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-17.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO RODRIGUES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE MACHADO PEREIRA (REQUERIDO)

MARIZA MACHADO OLIVEIRA DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARA MOERSCHBERGER NEDEL OAB - MT17240-O (ADVOGADO)

 

Processo: 8010032-17.2017.8.11.0044 CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar os(as) advogados(as) das partes da 

audiência redesignada para o dia: 01/03/2018 Hora: 13:30 , na sala de 

conciliação do Juizado Especial, os quais deverão comparecerem na 

audiência acompanhado(s) das partes independentemente de intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010698-86.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONILDA MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. VIEIRA - ESCOLA TOTAL - ME (REQUERIDO)

RONIMAR BARBOSA VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZMAR BARBOSA VIEIRA OAB - MT0013059A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) 

Advogado(a): Advogado do(a) REQUERIDO: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

MT0013059A, da audiência de Instrução e Julgamento Sala: Gabinete do 

Juizado Especial - 1ª Vara Data: 08/02/2018 Hora: 15:00 horas, bem como 

para comparecer na audiência acompanhado(a) da parte promovida, 

independentemente de intimação. CIENTIFICANDO-A de que a promovida 

deverá trazer suas testemunhas independente de intimação. Mônica 

Regina Stiirmer - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-34.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA SANTA DE MELO FASCIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOSIMAR LOULA FILHO - MT14290/O-O, 

da audiência de conciliação designada para o dia: 01/03/2018 Hora: 14:00 

, na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000301-19.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE ESTIMULACAO INFANTIL DESPERTAR LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE MAROSTICA DE OLIVEIRA FEITOZA DINIZ OAB - MT0011962A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR ROGERIO DE MOURA (REQUERIDO)

MARISETE STCH (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: GISELE MAROSTICA DE OLIVEIRA 

FEITOZA DINIZ - MT0011962A, da audiência de conciliação designada 

para o dia: 01/03/2018 Hora: 14:30 , na sala de conciliação do Juizado 

Especial, bem como para comparecer acompanhado(a) da parte 

promovente, independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o 

não comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no 

art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das 

custas pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer 

a qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-23.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

WANIR RODOLFO WEIRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276/O, 

RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O, da audiência de conciliação 

designada para o dia: 01/03/2018 Hora: 15:30 , na sala de conciliação do 

Juizado Especial, bem como para comparecer acompanhado(a) da parte 

promovente, independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o 

não comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no 

art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das 

custas pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer 

a qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-08.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

WANIR RODOLFO WEIRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276/O, 

RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O, da audiência de conciliação 

designada para o dia: 01/03/2018 Hora: 16:00 , na sala de conciliação do 

Juizado Especial, bem como para comparecer acompanhado(a) da parte 

promovente, independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o 

não comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no 

art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das 

custas pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer 

a qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-90.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

WANIR RODOLFO WEIRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276/O, 

RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O, da audiência de conciliação 

designada para o dia: 01/03/2018 Hora: 16:30 , na sala de conciliação do 

Juizado Especial, bem como para comparecer acompanhado(a) da parte 

promovente, independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o 

não comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no 

art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das 

custas pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer 

a qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-75.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

WANIR RODOLFO WEIRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276/O, 

RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O, da audiência de conciliação 

designada para o dia: 01/03/2018 Hora: 17:00 , na sala de conciliação do 

Juizado Especial, bem como para comparecer acompanhado(a) da parte 

promovente, independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o 

não comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no 

art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das 

custas pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer 

a qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000007-30.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MAVI ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT0013133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERREIRA ALMA 03181038180 (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANDREIA DELA JUSTINA - MT0013133A, 

da audiência de conciliação designada para o dia 06/03/2018 Hora: 14:00 , 

na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-61.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 
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Advogado do(a) REQUERENTE: JOSIMAR LOULA FILHO - MT14290/O-O, 

da audiência de conciliação designada para o dia: 06/03/2018 Hora: 14:30 

, na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010587-68.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DENIS BIRCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE OAB - MT0020220A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

Processo: 8010587-68.2016.8.11.0044 CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar os(as) advogados(as) das partes da 

audiência redesignada para o dia: 06/03/2018 Hora: 15:00, na sala de 

conciliação do Juizado Especial, os quais deverão comparecerem na 

audiência acompanhado(s) das partes independentemente de intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-35.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINO MACEDO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE MICHELE DIAS OAB - MT0012188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: CATIANE MICHELE DIAS - MT0012188A, 

da audiência de conciliação designada para o dia: 08/03/2018 Hora: 13:30 

, na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-30.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MICAEL SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NYLVAN JOSE DA SILVA OAB - MT0017805A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: NYLVAN JOSE DA SILVA - MT0017805A, 

da audiência de conciliação designada para o dia: 08/03/2018 Hora: 14:00 

, na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-66.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DOS SANTOS OAB - MT0019408A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO BOSCO DOS SANTOS - 

MT0019408A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

08/03/2018 Hora: 14:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-51.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON DA SILVA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

MT0013741A-O, da audiência de conciliação designada para o dia: 

08/03/2018 Hora: 15:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-13.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BARBOSA DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO VALANDRO OAB - MT0022749A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT0014099A (ADVOGADO)

 

Processo: 1000088-13.2017.8.11.0044 CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar os(as) advogados(as) das partes da 

audiência redesignada para o dia: 13/03/2018 Hora: 13:30 , na sala de 

conciliação do Juizado Especial, os quais deverão comparecerem na 

audiência acompanhado(s) das partes independentemente de intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-79.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI MARIA DE JESUS (REQUERIDO)
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CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: CLASSIR MIGUEL RIGON - MT0020420A, 

da audiência de conciliação designada para o dia: 13/03/2018 Hora: 14:00 

, na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010150-27.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON MARTINS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, da 

petição de ID nº 11213615.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000074-29.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE AMANCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010586-83.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDO SOARES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE OAB - MT0020220A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE MELO AGUIAR (REQUERIDO)

Rudi Krebs (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE - 

MT0020220A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

13/03/2018 Hora: 14:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-85.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON EDUARDO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT0020967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO EJZENBAUM OAB - SP0206365A (ADVOGADO)

PEDRO MARQUES JONES NETO OAB - BA30917 (ADVOGADO)

 

Processo: 1000025-85.2017.8.11.0044 CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar os(as) advogados(as) das partes da 

audiência redesignada para o dia: 13/03/2018 Hora: 15:00 , na sala de 

conciliação do Juizado Especial, os quais deverão comparecerem na 

audiência acompanhado(s) das partes independentemente de intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-16.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY CHAVES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ULFER IND E COM DE PRODUTOS ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: CLASSIR MIGUEL RIGON - MT0020420A, 

da audiência de conciliação designada para o dia: 13/03/2018 Hora: 15:30 

, na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-29.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAN LIMA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SCHILO OAB - MT9954/O (ADVOGADO)

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogados do(a) REQUERENTE: DANIEL SCHILO - MT9954/O, ELAINE 

JOSEFA DE SOUZA - MT0017378A-O, da audiência de conciliação 

designada para o dia: 13/03/2018 Hora: 16:00 , na sala de conciliação do 

Juizado Especial, bem como para comparecer acompanhado(a) da parte 

promovente, independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o 

não comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no 

art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das 

custas pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer 

a qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-58.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONILIO RODRIGUES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DOS SANTOS OAB - MT0019408A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 
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Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO BOSCO DOS SANTOS - 

MT0019408A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

15/03/2018 Hora: 13:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000250-08.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEI TEREZINHA CARLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA 

COMARCA DE PARANATINGA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FABIANO DALLOCA DE PAULA - 

MT0020075A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

15/03/2018 Hora: 14:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-72.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DONI GERRI COSTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DOS SANTOS OAB - MT0019408A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO BOSCO DOS SANTOS - 

MT0019408A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

15/03/2018 Hora: 14:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-42.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MULTI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NYLVAN JOSE DA SILVA OAB - MT0017805A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE FLAVIO BISPO PINTO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: NYLVAN JOSE DA SILVA - MT0017805A, 

da audiência de conciliação designada para o dia: 15/03/2018 Hora: 15:00 

, na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000294-27.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOEL CARDOSO DE SOUZA - 

MT0019303A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

15/03/2018 Hora: 15:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-57.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR FRANCISCO MENEGUZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON PAULO DE LIMA OAB - PR32093 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TCC CHAPEACAO E PINTURAS LTDA - ME (REQUERIDO)

FABIANO ESPELHAMENTOS (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANDERSON PAULO DE LIMA - PR32093, 

da audiência de conciliação designada para o dia: 15/03/2018 Hora: 16:00 

, na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010701-41.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO XAVIER DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

Processo: 8010701-41.2015.8.11.0044CERTIDÃONos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar os(as) advogados(as) das partes dos 

termos da r. sentença do evento nº 8025715.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010411-65.2011.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDES DAVID CAMPOS (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOCILDO ANDRADE DE MEDEIROS OAB - MT6684/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARCHIMEDES GRACINDO ALVES JUNIOR (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - 

CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte exequente para informar se a parte executada pagou o valor da 

dívida, bem como para dar andamento no presente feito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 87830 Nr: 4197-53.2017.811.0023

 AÇÃO: Liberdade Provisória (art. 270 do CPPM)->MATÉRIA CRIMINAL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DEISE RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ SANTOS DE 

ALMEIDA - OAB:9.424, PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - 

OAB:19404-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

de DEISE RIBEIRO DE OLIVEIRA, mantendo a decisão que decretou a sua 

segregação cautelar, pelas razões e motivos nela expostos. Intime-se a 

acusada e os advogados constituídos acerca desta decisão.Translade-se 

cópia desta decisão para o Ação Penal correlata. Cientifique-se o 

Ministério Público.Após, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se com urgência expedindo o necessário.De 

Matupá/MT p/ Peixoto de Azevedo/MT, 18 de dezembro de 2017.SUELEN 

BARIZON,Juíza de Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68966 Nr: 2507-91.2014.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CAMELO FIDELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIA DE SOUZA - OAB:20024

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 052/07-CGJ, procedo à 

intimação da Defesa para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), 

oportunidade em que poderá juntar documentos e requerer diligências, nos 

termos do artigo 422 do CPP.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 11630 Nr: 70-15.1993.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDMILSON GOMES REINALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 70-15.1993.811.0023 - código 11630

ESPÉCIE: Execução Fiscal

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: REDMILSON GOMES REINALDO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Redmilson Gomes Reinaldo, CNPJ: 

32990954000185, Inscrição Estadual: 13.070.908/5, Endereço: local 

incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/07/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 664,19

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Trata-se de execução fiscal, movida em desfavor de 

REDMILSON GOMES REINALDO, visando o recebimento de crédito 

tributário referentes ao não recolhimento de ICMS. Constituído o crédito 

tributário, dispõe o ente público do prazo de 5 anos para a respectiva 

cobrança, nos termos do que dispõe o art.174, caput, do CTN, sob pena 

de, não o fazendo, não ser mais possível a cobrança, porque operada a 

prescrição. (...) DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art.485, IV, do Código de 

Processo Civil, lastreado nos artigos 156, V c/c 174, ambos do Código 

Tributário nacional. Sem custas, nos termos do art.39, da Lei nº6830/1980. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se.

Eu, José Camilo, Téc. Judiciário, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 14 de dezembro de 2017.

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 26960 Nr: 1531-65.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ESMERALDA CARVALHO FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que se manifeste no prazo de lei, sobre 

o(s) documento(s) juntados às fls. 156.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37917 Nr: 1136-68.2009.811.0023

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR COELHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA TEIXEIRA PASSOS - 

OAB:18833, José Lídio Alves dos Santos - OAB:156/187, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca do 

deferimento do pedido de fl. 205, suspendendo o curso da execução, nos 

termos do que dispõe o art. 921, inciso III, do CPC, sem prejuízo de 

desarquivamento a qualquer tempo a pedido da parte interessada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86128 Nr: 3016-17.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MONTEIRO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para 

ingressar previamente com requerimento administrativo junto ao INSS 

visando a concessão do benefício previdenciário, ou trazer aos autos 

cópia do referido requerimento, caso já o tenha feito, no prazo de 30 

(trinta) dias, em razão da RE 631240 - STF.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67162 Nr: 1002-65.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:MT0017958

 FINALIDADE: Intimação do advogado do recuperando para se manifestar 

sobre o cálculo penal, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69989 Nr: 3329-80.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO JOSÉ DALL ACQUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.2725-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIENE FRANCIANY DE ABREU 

- OAB:17828/B, Soraya Cristine Carvalho Duarte - OAB:MT/4345-A

 FINALIDADE: intimar os advogados das partes para comparecerem à 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 31 de janeiro de 

2018, às 16h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75323 Nr: 3147-60.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI FOGAÇA FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:139527/SP, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - OAB:MT/21.671

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido do reeducando, ante o não 

preenchimento do requisito legal para a concessão da saída 

temporária.Intimem-se o reeducando e o seu advogado do teor desta 

decisão.Tendo em vista que o reeducando informou estar exercendo 

atividades laborais, determino a expedição de ofício à Cadeia Pública local 

para que encaminhe a este Juízo planilha de remição atualizada de Valdeci 

Fogaça Flores.Aportando ao feito planilha de remição, elabore-se novo 

cálculo penal e intimem-se as partes para se manifestarem.Após, 

voltem-me os autos conclusos.Cientif ique-se o Ministério 

Público.Cumpra-se com urgência.De Matupá/MT p/ Peixoto de Azevedo/MT, 

18 de dezembro de 2017.SUELEN BARIZON,Juíza de Direito em 

Substituição Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77554 Nr: 1003-79.2016.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:MT0017958

 FINALIDADE: intimar o advogado do réu para comparecer a audiência de 

interrogatório designada para o dia 31 de janeiro de 2018, às 17h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80070 Nr: 2519-37.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENILDA ANTUNES MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROL ELEN DE CAMPOS - 

OAB:258.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação da advogada da parte autora que foi declarada a 

incompetência absoluta deste Juízo singular para o processamento e 

julgamento do pedido e, preclusas as vias recursais, determino a remessa 

dos autos para Comarca de Guarantã do Norte – MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85902 Nr: 2831-76.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença a seguir transcrito: (...) Tendo em vista as petições de fl. 29, 

extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VII do CPC. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações. Sem custas e honorários. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 86170 Nr: 3056-96.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAILSON DINIZ COSTA, JEFERSON ORTI DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562, Roselucia Rodrigues de Souza - 

OAB:16071/O

 Vistos.

1. Nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal RECEBO o 

recurso de apelação interposto pela defesa de IZAILSON DINIZ COSTA à 

fl. 231 e JEFERSON ORTI DA SILVA à fl. 233, nos efeitos devolutivo e 

suspensivo.

Intime-se a defesa para que, no prazo legal, apresente as razões ao 

recurso de apelação interposto.

Apresentadas as razões recursais, vista dos autos ao Ministério Público 

para que apresente contrarrazões.

Determino a juntada do mandado expedido à fl. 227 devidamente cumprido.

Cumpridas todas as diligências retro, observadas as formalidades legais e 

certificada a regularidade das intimações da sentença, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Cumpra-se com urgência.

De Matupá/MT p/ Peixoto de Azevedo/MT, 18 de dezembro de 2017.

SUELEN BARIZON,

Juíza de Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 87737 Nr: 4126-51.2017.811.0023

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEISE RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE VACARIO 

DOS SANTOS - OAB:19404-0

 Vistos.

1. Nesta data prestei informações ao Habeas Corpus nº 

1013871-10.2017.8.11.0000 (Relator Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara 

Criminal, TJMT).

2. Quanto ao pedido de submissão de Deise Ribeiro de Oliveira à avaliação 

médica, determino a expedição de ofício à Cadeia Pública Feminina de 

Colíder/MT para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe as condições de 

saúde da presa.

3. Em relação ao pleito de autorização de entrada de familiares de Deise 

Ribeiro de Oliveira em sua residência, a fim de que possam recolher 

objetos pessoais, determino a expedição de ofício à Autoridade Policial 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se o deferimento da 

pretensão da indiciada poderá prejudicar na colheita de provas ou 

realização de perícia no local. (anexe ao ofício cópia dos documentos de 

fls. 79-81).
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4. Aportando aos autos resposta aos ofícios, vista ao Ministério Público.

Cumpra-se com urgência.

De Matupá/MT p/ Peixoto de Azevedo/MT, 18 de dezembro de 2017.

SUELEN BARIZON,

Juíza de Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 21071 Nr: 3122-33.2004.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TEREZINHA BARBOSA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS SOARES LEANDRO - 

OAB:101.959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que se manifeste no prazo de lei, sobre 

o(s) documento(s) juntados às fls. 167.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 30141 Nr: 1386-72.2007.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA BENEDITA FERREIRA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857, ANDRE OVELAR - OAB:8.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que se manifeste no prazo de lei, sobre 

o(s) documento(s) juntados às fls. 138.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30400 Nr: 1565-06.2007.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEVEL PEIXOTO VEICULOS LTDA, LUIS 

ANTONIO DA SILVA, CRISTINA SPRIZÃO PONCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Fábio Mielli Camargo - 

OAB:2.680/MT, Larissa Aguida Vilela Pereira - OAB:MT/9196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença a seguir transcrito: (...)Transcorrido o prazo sem manifestação 

da parte autora, declaro extinto o feito, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, III, do CPC.Sem Custas e honorários pela parte 

autora.Transitada em julgado, arquive-se com as formalidades de estilo. P. 

R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 40468 Nr: 1082-68.2010.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGPC, MGP, JRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR-22.819, GUSTAVO RODRIGO GOÉS NICOLADELLI - 

OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte exequente para 

apresentar o cálculo da dívida devidamente atualizada, bem como dar 

andamento no feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41843 Nr: 15-34.2011.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON PEREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca do retorno 

dos autos da instância superior, bem como para requerer o que de direito, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41983 Nr: 154-83.2011.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELE ALVES DA SILVA, MASN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, 

HOSPITAL MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIENE FRANCIANY DE ABREU 

- OAB:17828/B

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 31 de janeiro de 

2018, às 15h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 42896 Nr: 1063-28.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA FAVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR-22.819, GUSTAVO RODRIGO GOÉS NICOLADELLI - 

OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que se manifeste sobre a certidão de fls. 

133, no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 42907 Nr: 1074-57.2011.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA PEREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença a seguir transcrito: (...) Ante o exposto, havendo o pagamento 

integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65590 Nr: 2864-08.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) requerente que os autos foram 

desarquivados e encontram-se à disposição na secretaria deste juízo 

para carga, pelo prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68266 Nr: 1909-40.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença a seguir transcrito: (...) Ante o exposto, havendo o pagamento 

integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo. P.R.I..C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68688 Nr: 2270-57.2014.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON DE JESUS MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

60,00(sessenta reais) no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

citação/penhora/intimação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82073 Nr: 226-60.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora para que se manifeste, 

no prazo de 15(quinze) dias, quanto a ausência desta na audiência 

designada para o dia 22/11/2017.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82915 Nr: 830-21.2017.811.0023

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

Publicar três vezes, com intervalo de 10(dez) dias.

AUTOS N.º 830-21.2017.811.0023 - código 82915

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: OLGA DOS SANTOS SILVA INTERDITANDO: 

MANOEL PEREIRA LIMA, Cpf: 16290453220, Rg: 240.597 SSP MA Filiação: 

Joao Pereira Lima e Maria de Sousa Gomes, data de nascimento: 

16/03/1947, brasileiro(a), natural de Pedreiras-MA, solteiro(a), Endereço: 

Rua Frederico Campos, 145, Bairro: Centro Antigo, Cidade: Peixoto de 

Azevedo-MT. FINALIDADE: Tornar público a sentença que decretou a 

interdição de Manoel Pereira Lima, acima qualificado, declarando-o 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 

forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil, e de acordo com o artigo 

1.775, § 1º, do CPC - patologia mental – G – 45. (acidente vascular 

encefálico isquêmico prévio).

 SENTENÇA: Vistos (...) DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL para decretar a INTERDIÇÃO 

de MANOEL PEREIRA LIMA, nascido em 16/3/1947, portador do CPF nº 

162.904.532-20, RG nº 2930214-5 SSP/MT, declarando-a 

RELATIVAMENTE INCAPAZ de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil, e de acordo com o artigo 

1.775, § 1º, do citado codex, nomeio como sua CURADORA OLGA DOS 

SANTOS SILVA, portador do RG nº 177.413 SSP/PA e CPF: 

425.297.161-34, para ASSISTI-LA nos atos relacionados aos direitos de 

natureza PATRIMONIAL e NEGOCIAL (art. 85 da Lei 13.146/2015). Por 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o 

que faço fundamentado no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e no art. 9º, III do 

Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no Registro Civil de 

pessoas naturais e publique-se na rede mundial de computadores, no sítio 

do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na 

imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do 

curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a 

interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente. Sem 

custas ou honorários. P. R. I. C.

 Eu, Josélio Fernandes Luna - Técnico Judiciário digitei. Peixoto de 

Azevedo - MT, 12 de dezembro de 2017.

 Peixoto de Azevedo - MT,13 de julho de 2016

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82953 Nr: 864-93.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER - LGA LIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença a seguir transcrito: (...) A parte autora foi intimada para juntar o 

requerimento administrativo por 2 (duas) vezes fls. 26/27 e 30, e não 

apresentou, diante do exposto declaro extinto o feito, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC. Custas e honorários pela 

parte autora. Transitada em julgado, arquive-se com as formalidades de 

estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 83855 Nr: 1443-41.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO EDSON CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 
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BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:11660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que se manifeste sobre a certidão de fls. 

35/36, no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 85090 Nr: 2245-39.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

60,00( sessenta reais) no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

citação, busca e apreensão, com posterior remessa do comprovante aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 30539 Nr: 1711-47.2007.811.0023

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA GOMES DE SOUZA - 

OAB:21739/O, RUY PORTELLA DE SOUZA. - OAB:4296-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) requerente que os autos foram 

desarquivados e encontram-se à disposição na secretaria deste juízo 

para carga, pelo prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70684 Nr: 109-40.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO VIANA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) parte autora, para se manifestar 

quanto ao conteúdo de fls. 110/113, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74381 Nr: 2525-78.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLANDA DO CARMO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) requerente que os autos foram 

desarquivados e encontram-se à disposição na secretaria deste juízo 

para carga, pelo prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76369 Nr: 203-51.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDERINA PEREIRA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora para que se manifeste, 

no prazo de 15(quinze) dias, quanto a ausência desta na audiência 

designada para o dia 22/11/2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76974 Nr: 639-10.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROMOVEIS MARTINELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:MT 6252, MARINA CRISTINA TABILE - OAB:16.857

 FINALIDADE-2: intimar os advogados das partes para comparecerem à 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 31 de janeiro de 

2018, às 14h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84371 Nr: 1778-60.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUNICE PREUSSEK SANDRI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora para efeutar o 

pagamento das custas e taxa judiciária no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção nos termos do art.485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84393 Nr: 1788-07.2017.811.0023

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLASSTUR TRANSPORTE E TURISMO, MARLI 

DONIZETE DE OLIVEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON JOAO BORELLI - 

OAB:164.174, STEFANI SOUZA RAMOS - OAB:380.159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FFINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença a seguir transcrito: (...) Desta feita, ao caso aplica-se a 

providência prevista no artigo 290 do CPC, haja vista que se trata de prazo 

peremptório. Esta decisão considera o inequívoco desinteresse da parte 

no prosseguimento da causa, bem como o devido processo legal, haja 

vista a intimação da parte autora que não providenciou o recolhimento das 

custas iniciais no prazo legal. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, 

com fulcro no artigo 330, inciso IV, do CPC e, por consequência, julgo 

extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, 

do mesmo código, e determino o cancelamento da distribuição, conforme 

autorização do artigo 290 da lei processual civil. Transitada em julgado, 

arquivem-se, com as anotações. P. R. I. C.

 Edital de Citação
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 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85031 Nr: 2199-50.2017.811.0023

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDA, AADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2199-50.2017.811.0023 Código: 85031

ESPÉCIE: Guarda

PARTE AUTORA: HELIA DE ALMEIDA

PARTE RÉ: HECLENILTON DE ALMEIDA e ALZINETE ALMEIDA DOS REIS

CITANDO(A, S): Requerido(a): Alzinete Almeida dos Reis, Rg: 2109782-8 

SSP MT Filiação: Alvino dos Reis e Iracema de Almeida, data de 

nascimento: 25/12/1982, brasileiro(a), natural de Bom Jardim-MA, 

convivente, do lar, Endereço: Rua Chico Mendes Nº 337, Cidade: 

Parauapebas-PA;

Requerido(a): Heclenilton de Almeida, Cpf: 02415589136, Rg: 2.070.181-0 

SSP MT Filiação: Helia de Almeida, data de nascimento: 08/11/1986, 

brasileiro(a), natural de Bom Jardim-MA, convivente, serviços gerais, 

Endereço: Rua: Caiçara N°562, Bairro: Aeroporto, Cidade: Peixoto de 

Azevedo-MT.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/07/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: A requerente é avó paterna de H.K.R.A. e M.R.M., 

nascidas em 07/11/2006 e 03/01/2005, desde o nascimento das crianças 

os genitores se recusaram a cria-las, e encontram-se em local incerto e 

não sabido, requer o benefício da justiça gratuita, a citação por edital dos 

requeridos, o deferimento da guarda provisória dos menores, a 

procedência da ação, a intimação do Ministério Público para acompanhar o 

feito até o final, provar o alegado por todos os meios de prova admitidas 

em juízo.

DESPACHO: Vistos,(....) DEFIRO a GUARDA PROVISÓRIA de H. K. R. A. e 

E. M. R. A. à requerente HELIA DE ALMEIDA, mediante assinatura do 

Termo de Guarda e Responsabilidade. Intimem-se pessoalmente a 

requerente e a advogada dativa nomeada. Citem-se os requeridos para 

querendo e no prazo legal, contestar a presente ação, nos termos do 

artigo 335 do Código de Processo Civil, advertindo-a de que eventual 

ausência de apresentação de resposta implicará na decretação de sua 

revelia, conforme regra disposta no artigo 344 do referido diploma legal. 

Transcorrido o prazo para resposta, certifique-se. Cientifique-se o 

Ministério Público. Expeça-se o Termo de Guarda Provisória e 

Responsabilidade das menores a ser assinado pela requerente. 

Cumpra-se expedindo o necessário.. P. Az. 16/11/2017, Evandro Juarez 

Rodrigues, Juiz de Direito. Eu, José Camilo, Téc. Judiciário, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 24 de novembro de 2017.

Úrsula Neta Torres Mourão Barbosa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85577 Nr: 2589-20.2017.811.0023

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTEMIO BAGNARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS RODRIGUES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar a(s) parte(s) autora na pessoa do(s) seu(s) 

advogado(s), para no prazo de 5(cinco) dias, pagar as custas Judiciais no 

valor de R$ 1.992,24(um mil novecentos e noventa e dois reais e vinte e 

quatro centavos) e taxa judiciária no valor de R$ 1.992,24(um mil 

novecentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos) – Valor total 

das custas processuais R$ 3.984,48(três mil novecentos e oitenta e 

quatro reais e quarenta e oito centavos), cálculo de fls. 54, mediante guia 

de recolhimento padrão disponível nos Cartórios Distribuidores 

Oficializados, Postos de Arrecadação e Internet (site do Tribunal de 

Justiça – www.tjmt.jus.br/serviços/guias), sob pena de expedição de 

certidão de dívida ativa, protesto e averbação dos valores junto ao 

Cartório Distribuidor da Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 84134 Nr: 1640-93.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDA, AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AURELIO CARDOSO - 

OAB:18700-O, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 052/07-CGJ, procedo à 

intimação da Defesa para apresentarem alegações finais, no prazo de 

5(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81988 Nr: 171-12.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RODRIGUES DA COSTA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, 

na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), ficando suspenso por ser beneficiária da justiça gratuita, 

nos termos da Lei 1.060/50.Em atenção ao artigo 496, § 3º, do CPC, deixo 

de remeter os autos a instância superior para reexame 

necessário.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 28260 Nr: 2442-77.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65603 Nr: 2877-07.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA BOS MERGEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, condenando o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS) ao pagamento da aposentadoria por idade a 

Requerente HILDA BOS MERGEN, equivalente a 01 (um) salário mínimo 

mensal, a partir da data do ajuizamento da ação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74681 Nr: 2713-71.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 FINALIDADE: Intimação do advogado do reeducando Dr. Marcus Augusto 

Giraldi Macedo, para se manifestar sobre o cálculo penal fl. 87, sob pena 

de o silêncio ser subtentido como concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 82261 Nr: 354-80.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Tendo em vista a manifestação de 

fl. 60, extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), ficando suspenso, pelo prazo de 5 anos, por ser beneficiária da 

justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 98, § 3º do 

CPC.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86238 Nr: 3114-02.2017.811.0023

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDSA, MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:23482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora, para comparecer a 

audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 25 de janeiro de 

2018, às 13h45min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 41799 Nr: 2422-47.2010.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA CARDOSO DOS SANTOS MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do CPC.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 42817 Nr: 984-49.2011.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do CPC.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68548 Nr: 2150-14.2014.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SEBASTIAO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:8742, ELAINE TIBURCIO DE OLIVEIRA - OAB:15470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do CPC.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71839 Nr: 879-33.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca do retorno 

dos autos da instância superior, bem como para requerer o que de direito, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 79263 Nr: 2001-47.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o INSTITUTO NACIONAL DE 
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SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 

benefício de auxílio-doença, no valor correspondente a 91% do 

salário-de-beneficio, com os acréscimos dos índices previdenciários, 

acrescido do abono anual, desde a data da cessação do auxilio doença, 

julgando extinta a ação, com resolução de mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 79689 Nr: 2274-26.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VACARIO DOS 

SANTOS - OAB:19404-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, na 

forma do art. 487, I do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), ficando suspenso, pelo prazo de 5 anos, por ser 

beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 98, 

§ 3º do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86815 Nr: 3480-41.2017.811.0023

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS N.º 3480.41.2017.811.0023 código 86815

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

VÍTIMA: MARIA DO SOCORRO MEMESES

AGRESSOR: FRANCINALDO RODRIGUES DE SOUZA

INTIMANDO: Francinaldo Rodrigues de Souza, vulgo “Moropoia”, brasileiro, 

solteiro, garimpeiro, atualmente em local incerto.

FINALIDADE: INTIMAR o agressor Raimundo Nonato da Conceição, acima 

qualificado, quanto à aplicação das medidas de proteção que obrigam o 

agressor, com fulcro no artigo 22, III, alíneas “a”, “b”, “c”, da Lei nº 

11.340/2006, consistentes em:

• Proibição de aproximar-se da ofendida, seus familiares e das 

testemunhas, mantendo limite mínimo de distância de 200 (duzentos) 

metros;

• Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação;

• Proibição de frequentar a residência e o local de trabalho da ofendida, a 

fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Camilo, Téc. 

Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 16 de janeiro de 2018.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 87830 Nr: 4197-53.2017.811.0023

 AÇÃO: Liberdade Provisória (art. 270 do CPPM)->MATÉRIA CRIMINAL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DEISE RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ SANTOS DE 

ALMEIDA - OAB:9.424, PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - 

OAB:19404-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação dos advogados da ré, acerca da decisão a seguir 

transcrita em resumo: Vistos. (...) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido 

de revogação da prisão preventiva de DEISE RIBEIRO DE OLIVEIRA, 

mantendo a decisão que decretou a sua segregação cautelar, pelas 

razões e motivos nela expostos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64736 Nr: 1953-93.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FLORENCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora para indicar as provas 

que pretendem produzir, justificando sua pertinência, no prazo de 5(cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65394 Nr: 2669-23.2013.811.0023

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVES DOS SANTOS E CIA LTDA - ME, CARLOS 

RODRIGUES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 FINALIDADE: intimar os advogados das partes acerda da decisão a seguir 

transcrita: Vistos, Trata-se de Embargos à Execução opostos por Alves 

dos Santos e CIA LTDA- ME, em face de Banco Bradesco S/A. 

Compulsando os autos, verifico que há informação de que a Cédula de 

Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro n.º 004.954.729, objeto da 

execução em apenso, também foi objeto na ação revisional registrada sob 

o n.º 737-34.2012.811.0023 (60894). Desta forma, importante registrar 

que sempre que houver um vínculo entre os processos de modo que a 

decisão de um possa afetar a do outro surge a chamada conexão. Com 

efeito, nos termos do artigo 105 do Código de Processo Civil, determino o 

apensamento deste feito aos autos nº. 737-34.2012.811.0023 (60894). 

Extraia-se cópia desta decisão e junte-se aos autos nº. 

971-79.2013.811.0023. Após, concluso. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74387 Nr: 2531-85.2015.811.0023

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZ, VLDDOZ, ECDDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLZ, VPZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTIN PERON - OAB:7.524MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEON SILVEIRA - 

OAB:16.671-A

 FINALIDADE: intimar o advogado do requerido Vitor Pedro Zerwes, para 

comparecer à audiência de instrução e julgamento designada para o dia 25 

de janeiro de 2018, ás 15h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74795 Nr: 2781-21.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA LUZ SANTOS MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, 

na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), ficando suspenso por ser beneficiária da justiça gratuita, 

nos termos da Lei 1.060/50.Em atenção ao artigo 496, § 3º, do CPC, deixo 

de remeter os autos a instância superior para reexame necessário.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77836 Nr: 1172-66.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, 

na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), ficando suspenso por ser beneficiária da justiça gratuita, 

nos termos da Lei 1.060/50.Em atenção ao artigo 496, § 3º, do CPC, deixo 

de remeter os autos a instância superior para reexame 

necessário.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78149 Nr: 1359-74.2016.811.0023

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO LUIZ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALBERTY GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGER DALTREY GOMES 

FEIJO - OAB:22.270/0

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar as contestações, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78239 Nr: 1407-33.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL MOREIRA DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora dispositivo da 

sentença a seguir transcrito: Visto(...) Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, 

na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), ficando suspenso por ser beneficiária da justiça gratuita, 

nos termos da Lei 1.060/50. Em atenção ao artigo 496, § 3º, do Código de 

Processo Civil, deixo de remeter os autos a instância superior para 

reexame necessário. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81254 Nr: 3252-03.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATIA MICHELI BERNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Soraya Cristine Carvalho 

Duarte - OAB:MT/4345-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar as contestações, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82307 Nr: 394-62.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, KATIA MENEXES GRUDZIEN - 

ME, KATIA MENEXES GRUDZIEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:11660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

60,00(sessenta reais) no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

busca/apreensão/citação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83401 Nr: 1159-33.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAILSON DA CONCEIÇAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 052/07-CGJ, procedo à 

intimação da Defesa para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), 

oportunidade em que poderá juntar documentos e requerer diligências, nos 

termos do artigo 422 do CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84258 Nr: 1719-72.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO AMPARO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar as contestações, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues
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 Cod. Proc.: 85161 Nr: 2296-50.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MIGUEL DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar parte autora para que traga aos autos no prazo de 

15 dias, os documentos faltantes necessários, quais sejam: 1. Cópia da 

matrícula do imóvel atualizada; 2. Relação dos confrontantes; 3. Laudo de 

Avaliação do imóvel por imobiliária ou profissional credenciado, para que 

informe o valor venal do imóvel; 4. Apresentar os ITR do imóvel 

devidamente pagos dos últimos 5 (cinco) anos;

5. Certificado de registro do imóvel junto ao INTERMAT ou INCRA para 

comprovação de sua Boa-fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85487 Nr: 2513-93.2017.811.0023

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFLN, MRSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RABELO SÃO MIGUEL - 

OAB:23676/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) para comparecer a audiência 

designada para o dia 25 de janeiro de 2018, às 16h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 86115 Nr: 3003-18.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIRON SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DA DEFESA E MANTENHO A 

PRISÃO PREVENTIVA de CAIRON SOUZA SILVA, uma vez que presentes 

os requisitos autorizadores, previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do 

Código de Processo Penal.Intimem-se o acusado e o advogado por ele 

constituído.Cientifique-se o Ministério Público.Com a juntada do laudo 

pericial definitivo intimem-se as partes para apresentarem alegações 

finais.Cumpra-se com urgência expedindo o necessário.De Matupá/MT p/ 

Peixoto de Azevedo/MT, 19 de dezembro de 2017.SUELEN BARIZON,Juíza 

de Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 86170 Nr: 3056-96.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAILSON DINIZ COSTA, JEFERSON ORTI DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562, Roselucia Rodrigues de Souza - 

OAB:16071/O

 FINALIDADE: intimar o advogado de defesa, para que, no prazo legal, 

apresente as razões ao recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 87315 Nr: 3834-66.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NOGUEIRA DE SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Fernando Fazzani - 

OAB:128.802

 Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

de JOSÉ NOGUEIRA DE SÁ.2. Do recebimento da denúncia:À fl. 72 o 

acusado apresentou defesa prévia sem levantar teses que possam 

concluir pela rejeição da denúncia.Desse modo, presentes os requisitos 

inseridos no artigo 41 do Código de Processo Penal, quais sejam: 

exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a 

qualificação do acusado, a classificação dos crimes e o rol de 

testemunhas e, ficando evidenciados a materialidade delitiva e os indícios 

de autoria, RECEBO A DENÚNCIA de fls. 5-6.Desta feita, nos termos do 

artigo 56 da Lei de Drogas, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 30/01/2018, às 13h30min.Cite-se pessoalmente o acusado, 

cientificando-os de todo o conteúdo da denúncia, da audiência 

designada.Intimem-se as testemunhas arroladas e havendo testemunhas 

residentes em comarca diversa depreque-se. Intimem-se as partes desta 

expedição.Atente-se à Secretaria para a expedição de mandado de 

intimação das testemunhas que forem policiais civis ou militares, 

independente da expedição de ofício à Corporação Policial para fins de 

dispensa do serviço, devendo o(a) Oficial(a) se proceder a intimação 

pessoal das referidas testemunhas.Oficie-se com urgência à Unidade 

Prisional solicitando a escolta do réu para a audiência designada.Intime-se 

o advogado constituído.Cientifique-se o Ministério Público.Cumpra-se com 

urgência expedindo o necessário.De Matupá/MT para Peixoto de 

Azevedo/MT, 19 de dezembro de 2017.Suelen BarizonJuíza de Direito em 

substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 30493 Nr: 1662-06.2007.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 FINALIDADE: Intimação do Advogado do reeducando Dr. Irineu Paino Filho, 

da audiência de justificação dedsignada para o dia 08 de fevereiro de 

2018, às 13h50min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41804 Nr: 2427-69.2010.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO GOMES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(s) da exequente para impulsionar o 

feito, em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de eventual satisfação 

integral de seu crédito para fins de extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43233 Nr: 1400-17.2011.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE BAGINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora dispositivo da 

sentença a seguir transcrito: Visto(...) Desta feita, ante as irregularidades 

constatadas no cálculo exequendo, ACOLHO os embargos à execução 

manejados pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS reconhecendo 

que há excesso na execução eis que os cálculos apresentados pela parte 

autora não estão em consonância com os termos dispostos nesta decisão 
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e, para tanto, homologo o cálculo de fl. 183 eis que já incluídos os 

honorários advocatícios.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62235 Nr: 2200-11.2012.811.0023

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAC, KISL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS N.º 2200-11.2012.811.0023 código 62235

ESPÉCIE: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: MINISTERIO PÚBLICO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

PARTE RÉQUERIDA: PATRICIA ALVES CORREA e KAIUMI ISTEFANI SILVA 

LIMA

INTIMANDOS: Menor infrator: Kaiumi Istefani Silva Lima Filiação: Erismar da 

Silva Lima, data de nascimento: 23/04/1996, brasileiro(a), natural de 

Peixoto de azevedo-MT, solteiro(a), Endereço: Rua São Agustinho, Portão 

de Madeira, Bairro: São Matheus, Cidade: Sorriso-MT

Menor infrator: Patricia Alves Correa, Rg: 2.449.966-8 SEJSP MT Filiação: 

Edvaldo dos Santos Correa e Fatima Izabel Alves, data de nascimento: 

22/03/1996, brasileiro(a), natural de Marcelandia-MT, solteiro(a), 

estudante, Endereço: Rua Lucas do Rio Verde, Kitnet, Novos Campos, 

Perto da Disk Geladinho, Cidade: Sorriso-MT, ambas em local incerto.

FINALIDADE: Intimação das indiciadas, acima qualificadas, para que, no 

prazo de 90 (noventa) dias, apresentem documentação que comprove a 

propriedade dos celulares: 1 (um) celular marca Nokia, 2 (dois) celulares 

marca Sansung, 2 (dois) celulares marca LG.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, Os autos vieram conclusos para 

deliberação quanto à destinação aos celulares apreendidos fls.68, 

conforme certidão de fl.187.No que tange aos celulares mencionados à 

fl.68, não sendo evidenciada a sua ligação com a prática do ato infracional 

apurado nos autos, poderão ser restituídos aos seus legítimos 

proprietários, desde que apresentada a documentação que comprove a 

propriedade e licitude no prazo de 90 (noventa) dias.Transcorridos 90 

(noventa) dias, fica desde já decretado o perdimento dos aparelhos 

celulares em favor da União, conforme previsão dos artigos 122 e 123 do 

CPP, e diante de sua natureza, deverão ser inutilizados (art. 124 do 

CPP).Cientifique-se à Diretoria do Foro quanto às providências 

necessárias.Após, arquive-se o feito com as baixas e anotações de 

estilo.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 16 de janeiro de 2018.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63989 Nr: 1111-16.2013.811.0023

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DWSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roselucia Rodrigues de 

Souza - OAB:16071/O

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) requerente acerca do 

desarquivamento dos autos que se encontram à disposição na secretaria 

deste juízo para carga, pelo prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 66760 Nr: 653-62.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, havendo o 

pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67198 Nr: 1038-10.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES MARTINS GALVAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A, SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16.178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte autora do dispositivo da 

sentença, a seguir transcrito: Visto (...) Ante o exposto, comprovados os 

requisitos estabelecidos na Lei 8.742/1993, c/c art. 203, inc. V da 

Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar 

o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS ao autor o benefício de 

amparo social à pessoa portadora de deficiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75987 Nr: 3598-85.2015.811.0023

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNE GOMES ARAÚJO - 

OAB:19.911-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte para se manifestar acerca de 

eventual interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 15(quinze) 

dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80535 Nr: 2798-23.2016.811.0023

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER PERIS RODRIGUES DA SILVA, ELVIS PERIS 

RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA PERIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ivo Carvalho Duarte - 

OAB:5074/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS N.º 2798-23.2016.811.0023 código 80535

ESPÉCIE: Inventário

PARTE REQUERENTE: EDER PERIS RODRIGUES DA SILVA e ELVIS PERIS 

RODRIGUES DA SILVA

PARTE REQUERIDA: FRANCISCA PERIS DA SILVA

INTIMANDO: Inventariante: Elvis Peris Rodrigues da Silva, Rg: 2306086-7 

SSP MT Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), servente de pedreiro, 

Endereço: Rua Caiçara, Nº 430, Travessa 08, Bairro: Aeroporto, Cidade: 

Peixoto de Azevedo-MT, atualmente em local incerto.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO INVENTARIANTE, acima qualificadas para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, constitua novo advogado da sua 

confiança em razão do falecimento do Advogado Dr. PEDRO IVO 
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CARVALHO DUARTE .

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos,Indefiro, o requerimento de fls. 15/16. 

Considerando ser fato notório o falecimento do Advogado Dr. PEDRO IVO 

CARVALHO DUARTE determino a expedição de intimação pessoalmente 

dos requerentes EDER PERIS RODRIGUES DA SILVA e ELVIS PERIS 

RODRIGUES DA SILVA para que, no prazo de 10 (dez) dias, constitua 

novo advogado da sua confiança.Indicado advogado particular pelos 

requerentes, proceda a sua intimação para que no prazo de 10 (dez) dias 

junte procuração nos autos.Cumpra-se expedindo o necessário.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Camilo, Téc. 

Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 16 de janeiro de 2018.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83296 Nr: 1097-90.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDES DE SOUZA NETO, GILSON 

VIEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A

 FINALIDADE: Intimação dos advogados dos réus para apresentar as 

alegações finais, no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83538 Nr: 1259-85.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR LUIZ DE BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 28/02/2018, às 15h45min.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83938 Nr: 1514-43.2017.811.0023

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON VIEIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS N.º 1514-43.2017.811.0023 código 83938

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)

PARTE REQUERENTE: Raiure Sousa Alves

PARTE RÉQUERIDA: JACKSON VIEIRA ROCHA

INTIMANDO: Vítima: Raiure Sousa Alves, Cpf: 07267919111, Rg: 

2522520-0 SSP MT Filiação: Leonilson Alves Pereira e Raimunda da Cruz 

Sousa, data de nascimento: 10/07/1997, brasileiro(a), natural de Peixoto 

de Azevedo-MT, solteiro(a), do lar, Endereço: Rua B5, N° 367, Bairro: 

Jerusalém, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT, atualmente em local incerto.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da vítima acima qualificada, quanto à aplicação 

das medidas de proteção, com fulcro no art. 22, III, alíneas "a", "b" e "c" da 

Lei nº 11.340/2006, consistente em:

 1) proibição do agressor de aproximar da ofendida e de seus familiares e 

testemunhas, fixando o limite mínimo de distância de 200 (duzentos 

metros) entre estes e o agressor;

 2) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas 

por qualquer meio de comunicação;

 3) proibição de frequentar a residência da ofendida, dos seus familiares e 

o seu trabalho, a fim de preservar a integridade física e psicológica da 

ofendida;

 4) Afastamento do lar.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, Considerando o teor da certidão de fl. 16 

expeça-se edital para a intimação da vítima. Transcorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 16 de janeiro de 2018.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84443 Nr: 1819-27.2017.811.0023

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JASMIN FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS N.º 1819.27.2017.811.0023 código 84443

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

VÍTIMA: MARINALVA ALVES TAVARES

AGRESSOR: MARIA JASMIN FERREIRA

INTIMANDO: Marinalva Alves Tavares, Cpf: 02422988180, Rg: 2435304-3 

SSP MT Filiação: Edivaldo Tavares Viana e Raimunda Alves da Silva, data 

de nascimento: 10/09/1991, brasileiro(a), natural de Parauapebas-PA, 

solteiro(a), vendedora/do lar, Endereço: Rua Salvador, 820, Bairro: Nova 

Esperança, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT, atualmente em local incerto.

FINALIDADE: : INTIMAÇÃO da vítima, acima qualificada, atualmente em local 

incerto que foi revogada a decisão de fls. 12/13vº, não obstando que a 

vítima venha a requerer a imposição de novas medidas de proteção caso 

ocorram novos episódios de violência doméstica.

DESPACHO/DECISÃO: “Vistos etc. Pela decisão de fls. 12-13vº foram 

impostas as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 

11.340/2006 a fim de resguardar a integridade física e psicológica da 

vítima. A requerida e a vítima foram intimados pessoalmente acerca das 

medidas impostas (fls. 13vº). A vítima compareceu na Secretaria do Juízo 

e requereu a desistência das medidas de proteção impostas (fls. 15). É o 

relato. Decido. Sem mais delongas, considerando que a solicitante almeja a 

revogação das medidas de proteção lhe outorgadas outrora, REVOGO A 

DECISÃO DE FLS. 12-13vº, não obstando que a solicitante venha a 

requerer a imposição de novas medidas de proteção caso ocorram novos 

episódios de violência doméstica. Exaurida a finalidade do procedimento, 

determino o ARQUIVAMENTO dos autos com as baixas, anotações e 

comunicações necessárias. Intimem-se a requerente e a requerida. 

Ciência ao Ministério Público e à Autoridade Policial. Cumpra-se com 

urgência expedindo o necessário.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Camilo, Téc. 

Judiciário, digitei.

Peixoto de Azevedo - MT, 16 de janeiro de 2018.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85794 Nr: 2753-82.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO SILVA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CETELEM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

RESTITUIÇÃO E REPETIÇÃO DO INDEBITO DE PARCELAS PAGAS COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por RAIMUNDO SILVA MOTA 

em face de BANCO CETELEM S/A, todos qualificados nos autos. Instruiu a 

petição inicial com os documentos de fls. 24/29. É o relatório. Fundamento 

e decido. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

Não obstante as alegações do requerente quanto ao pedido de tutela, 

antes de apreciar o pedido entendo por bem, máxime pela relevância da 

questão, postergar a sua análise para após a manifestação da parte 

requerida. Assim, com o objetivo de sedimentar minhas informações 

acerca do caso, evitando, por essa forma, a prolação precipitada da 

decisão pertinente, opto por citar a parte requerida e tratar do pedido de 

tutela antecipada após a formação da angularidade da relação processual. 

Cite-se a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e confissão, cujos efeitos implicarão na veracidade dos 

fatos contra si articulados na inicial, nos termos dos artigos 335 e 344 do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, 11 de 

outubro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86972 Nr: 3599-02.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUBER TREYMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:SP/209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

60,00( sessenta reais) no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

busca e apreensão e citação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87774 Nr: 4153-34.2017.811.0023

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora, para comparecer à 

audiência de justificação prévia, designada para o dia 07 de fevereiro de 

2018, às 17h00min, bem como deverá se atentat para o disposto no art. 

357, § 4º do CPC.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-30.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MUNIZ BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000201-30.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: APARECIDA MUNIZ 

BUENO Parte Ré: REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 18 de dezembro de 2017. Senhor(a): REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC 331 que se realizará no dia 

29/01/2018, às 14:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada A 

AUTORA, o feito será julgado extinto sem resolução do mperito com fulcro 

no artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) 

intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES 

CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - 

TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-19.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERT DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000150-19.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: ALBERT DA SILVA 

NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS PEIXOTO DE AZEVEDO, 19 de dezembro de 

2017. Senhor(a): REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por 

todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à 

audiência designada, para tentativa de conciliação, conforme dados 

abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC 331 que se 

realizará no dia 22/01/2018, às 17:00, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à 

audiência designada o autor, o feito será julgado extinto sem resolução do 

mérito com fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-34.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000149-34.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO DA SILVA 

PIRES Parte Ré: REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 19 de dezembro de 2017. Senhor(a): Mauro Paulo 
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Galera Mari Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

ADVOGADO DO REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, 

por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à 

audiência designada, para tentativa de conciliação, conforme dados 

abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC 331 que se 

realizará no dia 22/01/2018, às 16:40, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pelos parte reclamados, 

como verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição 

inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano 

(artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) 

intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES 

CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - 

TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-34.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000149-34.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: ANTONIO DA SILVA 

PIRES Parte Ré: REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 19 de dezembro de 2017. Senhor(a): LUCIANA 

BRANDÃO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogada do autor, nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC 331 que se realizará no dia 

22/01/2018, às 16:40, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada o 

autor, o feito será julgado extinto sem resolução do mérito com fulcro no 

artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-64.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000147-64.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: LEONARDO DIAS DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 19 de dezembro de 2017. Senhor(a): BERNARDO RODRIGUES 

DE OLIVEIRA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

ADVOGADO DO AUTOR, nos termos do processo acima indicado, por 

todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à 

audiência designada, para tentativa de conciliação, conforme dados 

abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC 331 que se 

realizará no dia 24/01/2018, às 15:25X, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à 

audiência designada o autor, o feito será julgado extinto sem resolução do 

mérito com fulcro no artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-64.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000147-64.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: LEONARDO DIAS DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 19 de dezembro de 2017. Senhor(a): Werton Pereira Rupolo 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO 

DO REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC 331 que se realizará no dia 

24/01/2018, às 15:25, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pelos parte reclamados, como verdadeiros, os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-59.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARDOSO BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO POLICARPO OAB - MT0008796A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANE APARECIDA SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010068-59.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 27.957,52; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: JOAO CARDOSO 

BARRETO Parte Ré: REQUERIDO: SILVANE APARECIDA SILVA DOS 

SANTOS PEIXOTO DE AZEVEDO, 19 de dezembro de 2017. Senhor(a): 

JOSÉ CLAUDIO POLICARPO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de ADVOGADO DO AUTOR, nos termos do processo acima 

indicado, para no prazo de 5 (cinco) dias fornecer o endereço correto da 

requerida, sob pena de extinção do feito. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 
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PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010018-33.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MAURIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUY PORTELA DE SOUZA (REQUERIDO)

RONALDO PIRES DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do Processo: Processo: 8010018-33.2016.8.11.0023; Valor causa: R$ 

9.657,80; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: MAURIVALDO 

PEREIRA DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: RUY PORTELA DE SOUZA , 

RONALDO PIRES DE ANDRADE Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: 

MAURIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA Endereço: Quadra 1006 SUL 

ALAMEDA 22 LOTE 11, NÃO INFO, NÃO INFORMADO, CUIABÁ - MT - CEP: 

00000-000 ; Nome: RUY PORTELA DE SOUZA Endereço: Rua TEOTÔNIO 

VILELA, 757, ALVORADA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

Nome: RONALDO PIRES DE ANDRADE Endereço: Avenida DAS 

SIBIPIRUNAS, 2173, JARDIM BOTANICO, CUIABÁ - MT - CEP: 00000-000 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 19 de dezembro de 2017. Senhor(a): REQUERIDO: 

RUY PORTELA DE SOUZA , RONALDO PIRES DE ANDRADE Procedo a 

Citação e Intimação do promovido, por todo o conteúdo da (o) , cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante desta carta, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 27 de fevereiro de 

2018, às 14h00min, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou 

oral. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pelos parte reclamados, como verdadeiros, os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010018-33.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MAURIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUY PORTELA DE SOUZA (REQUERIDO)

RONALDO PIRES DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do Processo: Processo: 8010018-33.2016.8.11.0023; Valor causa: R$ 

9.657,80; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: MAURIVALDO 

PEREIRA DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: RUY PORTELA DE SOUZA , 

RONALDO PIRES DE ANDRADE Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: 

MAURIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA Endereço: Quadra 1006 SUL 

ALAMEDA 22 LOTE 11, NÃO INFO, NÃO INFORMADO, CUIABÁ - MT - CEP: 

00000-000 ; Nome: RUY PORTELA DE SOUZA Endereço: Rua TEOTÔNIO 

VILELA, 757, ALVORADA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

Nome: RONALDO PIRES DE ANDRADE Endereço: Avenida DAS 

SIBIPIRUNAS, 2173, JARDIM BOTANICO, CUIABÁ - MT - CEP: 00000-000 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 19 de dezembro de 2017. Senhor(a): REQUERIDO: 

RONALDO PIRES DE ANDRADE Procedo a Citação e Intimação do 

promovido, por todo o conteúdo da (o) , cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s) como parte integrante desta carta, para comparecer à audiência 

de CONCILIAÇÃO para o dia 27 de fevereiro de 2018, às 14h00min, na 

sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, SE 

ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral. ADVERTÊNCIA(S): 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pelos 

parte reclamados, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010018-33.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MAURIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUY PORTELA DE SOUZA (REQUERIDO)

RONALDO PIRES DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do Processo: Processo: 8010018-33.2016.8.11.0023; Valor causa: R$ 

9.657,80; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: MAURIVALDO 

PEREIRA DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: RUY PORTELA DE SOUZA , 

RONALDO PIRES DE ANDRADE Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: 

MAURIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA Endereço: Quadra 1006 SUL 

ALAMEDA 22 LOTE 11, NÃO INFO, NÃO INFORMADO, CUIABÁ - MT - CEP: 

00000-000 ; Nome: RUY PORTELA DE SOUZA Endereço: Rua TEOTÔNIO 

VILELA, 757, ALVORADA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

Nome: RONALDO PIRES DE ANDRADE Endereço: Avenida DAS 

SIBIPIRUNAS, 2173, JARDIM BOTANICO, CUIABÁ - MT - CEP: 00000-000 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 19 de dezembro de 2017. Senhor(a): REQUERIDO: 

RUY PORTELA DE SOUZA , RONALDO PIRES DE ANDRADE Procedo a 

Citação e Intimação do promovido, por todo o conteúdo da (o) , cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante desta carta, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 27 de fevereiro de 

2018, às 14h00min, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou 

oral. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pelos parte reclamados, como verdadeiros, os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151336 Nr: 8597-43.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPASTORIL COMODORO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felix Umberto Simoneti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARVALHO E BRUN 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:1.950/RS, CÉSAR AUGUSTO 

GULARTE DE CARVALHO - OAB:24366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elton Queiroz de Freitas - 

OAB:8478-A

 Cumpra-se o teor da Carta Precatória;.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63566 Nr: 3906-93.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Enedina da Conceição dos Santos, Ivanete 

Soares dos Santos, Maria José dos Santos Néris, José Márcio dos 

Santos, Antonio Jardim de Oliveira, Odete Soares dos Santos Vilela, Maria 

Hilda dos Santos Silva, Maria das Graças da Cruz, Marta dos Santos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do cumprimento da obrigação julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo 

Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59944 Nr: 288-43.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Quitéria Saraiva da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do cumprimento da obrigação julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo 

Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 82702 Nr: 52-23.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Henrique de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido.

Expeça-se RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 83688 Nr: 1120-08.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes de Andrade Zazom

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para que se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89684 Nr: 1481-88.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucirias Santana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 48755 Nr: 45-70.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.M. Pereira Neto - Veterinária - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para que se manifeste quanto à prescrição intercorrente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63106 Nr: 3448-76.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Bolognani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência para o dia 14/03/0218 às 14hs. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87703 Nr: 5413-21.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almerita Piris de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do abandono da cusa, julgo extinto o processo, sem resoluçãod e 

mérito. PRI. Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89118 Nr: 990-81.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaristo Gallete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao requerente para que se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143746 Nr: 5128-86.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA IZAURA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, extinguindo o 

processo nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o autor ao 

pagamento das custas e despesas processuais efetivamente incorridas, 

bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a cobrança em razão 

da gratuidade deferida.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.P. R. I. 

C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143870 Nr: 5199-88.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Andrea da Costa Gama

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, extinguindo o 

processo nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o autor ao 

pagamento das custas e despesas processuais efetivamente incorridas, 
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bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a cobrança em razão 

da gratuidade deferida.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.P. R. I. 

C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151700 Nr: 8745-54.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELIO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

07/03/2018 às 13hs. Intimem-se, devendo as testemunhas serem 

apresentadas independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152246 Nr: 9004-49.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA ANDRADE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

07/03/2018 às 15h20. Intimem-se, devendo as testemunhas serem 

apresentadas independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 24121 Nr: 3446-53.2004.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. S. Souza Queiroz e Cia Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marley Paesano da Cunha 

Grellmann - OAB:3.769 - OAB/MT, Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada PESSOALMENTE, para dar 

prosseguimento no feito, porém, deixou transcorrer in albis o prazo 

estabelecido o que ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 31810 Nr: 4912-48.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Maria da Cruz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do cumprimento da obrigação julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo 

Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 64113 Nr: 161-71.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consuplan Comércio de Sementes Ltda, Jorge 

Barbosa Paixão, Nadla Batista de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14.848, ILdo de Assis Macedo - OAB:3541/MT, Mauro 

Paulo Galera Mari - OAB:3056, Saionara Mari - OAB:5225-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os autos se encontram paralisados desde 19/08/2016, quando o 

exequente foi intimado para apresentar bens à penhora.

Não obstante nova advertência de que deveria indicar bens à penhora, em 

06 de outubro, o exequente permaneceu inerte, quando então, retorna aos 

autos, após o decurso de mais de 01 ano, pugnando, novamente, por 

BACENJUD.

É inconcebível tal situação que denota absoluto descaso para as 

determinações emanadas pelo Poder Judiciário.

ISSO POSTO, Julgo EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos 

termos do art.485, II do CPC, em razão da paralisação do processo por 

mais de 01 ano, sem que qualquer diligência tenha sido empreendida pelo 

exequente.

PRI. Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 65759 Nr: 1797-72.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Cristina de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81199 Nr: 3374-85.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hercules José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Impugnação à Execução proposto pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social em face de Hercules José dos Santos, alegando em 

apertada síntese excesso de execução.

Recebida a inicial, a parte impugnada foi citada, sendo que se manifestou.

Foi determinada a realização de cálculo pelo contador judicial.

Cálculos pelo contador judicial às fls. 141/145, sendo que as partes se 

manifestaram.

É o relatório. Decido.

Narra o impugnante que houve excesso em razão de:

A) Inacumulabilidade do benefício em período idêntico ao laborado; e

B) Juros de Mora.

A alegação de que estando o segurado laborando no período em que 

pleiteia o benefício de auxílio doença não faz jus ao recebimento em razão 

de incompatibilidade não deve persistir.

As remunerações derivam de fatos geradores distintos. O trabalhador tem 

direito de receber a remuneração pelo trabalho e a empresa tem o dever 

de remunerá-lo. Já o auxílio-doença é devido por estarem preenchidos os 

requisitos legais que condicionam a concessão desse benefício.

Nesse sentido:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOPOR 

INCAPACIDADE. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA 

CESSADOADMINISTRATIVAMENTE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL 

REMUNERADA NO PERÍODOEM QUE RECONHECIDA A INCAPACIDADE 

PELA PERÍCIA JUDICIAL. DIREITO AOS VALORESRELATIVOS AO 

BENEFÍCIO DESDE A INCORRETA CESSAÇÃO PELO INSS. 

APLICAÇÃODAS QUESTÕES DE ORDEM 03 E 13 DESTA TNU. INCIDENTE 
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NÃO CONHECIDO. 1. Pedido de restabelecimento de auxílio-doença e 

conversão em aposentadoriapor invalidez. 2. Sentença de procedência do 

pedido, determinando o restabelecimentodo auxílio-doença a contar de seu 

cancelamento na via administrativa e aconcessão de aposentadoria por 

invalidez a partir da data de elaboraçãodo laudo pericial judicial. 3. 

Manutenção da sentença pela 2ª Turma Recursal da Bahia, nos termosdo 

art. 46 da Lei nº 9.099/95.4. Incidente de uniformização de jurisprudência, 

interposto pelo INSS,com fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 

10.259/2001.5. Alegação de que o acórdão é divergente de julgados das 

TurmasRecursais do Paraná e de Santa Catarina, segundo os quais o 

exercício deatividade laboral pelo segurado em período posterior ao 

cancelamento dobenefício por incapacidade na via administrativa 

prejudicaria o pagamentode atrasados devidos no período.6. Incidente 

inadmitido pela Presidência da Turma Recursal de origem.7. Pedido de 

reconsideração na forma do RITNU.8. Inicialmente, tenho que o incidente 

não deve ser conhecido, pois osparadigmas evocados pelo recorrente ? 

julgados de Turmas Recursais dediferente região extraídos da internet ? 

não possuem endereço URL queremeta diretamente à decisão, não tendo 

sido observada a Questão de Ordem03/TNU ? ?A cópia do acórdão 

paradigma somente é obrigatória quandose tratar de divergência entre 

julgados de turmas recursais de diferentesregiões, sendo exigida, no caso 

de julgado obtido por meio da internet,a indicação da fonte eletrônica 

(URL)?.9. Outrossim, a questão já foi pacificada no âmbito desta Turma 

Nacionalde Uniformização, no seguinte sentido: ?PREVIDENCIÁRIO. 

CONCESSÃO DEAUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

TRABALHO EXERCIDO NO PERÍODOEM QUE RECONHECIDO 

INCAPACIDADE LABORAL PELA PERÍCIA MÉDICA. DIREITO AOBENEFÍCIO 

DESDE O INCORRETO CANCELAMENTO PELO INSS. 1. O trabalho exercido 

pelo segurado no período em que estava incapaz decorre da necessidade 

de sobrevivência, com inegável sacrifício da saúde do obreiro e 

possibilidade de agravamento do estado mórbido. 2. O benefício por 

incapacidade deve ser concedido desde o indevido cancelamento, sob 

pena de o Judiciário recompensar a falta de eficiência do INSS na hipótese 

dos autos, pois, inegavelmente, o benefício foi negado erroneamente pela 

perícia médica da Autarquia. 3. Incidente conhecido e improvido. (PEDILEF 

200650500062090,JUIZ FEDERAL ANTÔNIO FERNANDO SCHENKEL DO 

AMARAL E SILVA, DOU 25/11/2011.).10. Aplicação da Questão de Ordem 

13/TNU ? ?Não cabe Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da 

Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 

Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido?.11. 

Incidente de uniformização de jurisprudência não conhecido, nos termos 

acima. (TNU - PEDILEF: 200933007005625 DF, Relator: JUIZ FEDERAL 

ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/02/2013, Data de 

Publicação: DOU 01/03/2013)

Por fim, vislumbro que há discrepância de valores também em razão do 

método de aplicação da correção monetária.

Da análise dos cálculos apresentados pelo contador judicial, verifico que 

foi determinada a aplicação de correção monetária conforme índice 

previsto no Manual de Cálculo da Justiça Federal, o que foi aplicado pelo 

exequente e pelo contador judicial de maneira correta, sendo que a deste 

encontra-se atualizada e ainda em consonância com o entendimento dos 

tribunais regionais federais, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA 

ATESTA INCAPACIDADE PELA MESMA DOENÇA DIAGNOSTICADA 

ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PERDA DA QUALIDADE DE 

SEGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DO 

MANUALDE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. 

FIXAÇÃOMANTIDA. 1. A prova dos autos consigna incapacidade anterior 

à perda da qualidade de segurado, uma vez que a parte autora obteve seu 

benefício administrativamente pela mesma doença que foi diagnosticada 

pelo médico perito. Continuidade da moléstia incapacitante. 

Restabelecimento do benefício de auxílio-doença desde a cessação. 2. Em 

relação aos honorários periciais, deve prevalecer o valor fixado pelo juiz a 

quo, uma vez que possível a fixação fora dos limites estabelecidos, nos 

termos do art. 3º, parágrafo único da Resolução CJF nº 541/2007 

(atualmente, Resolução CJF 305/2014, art. 28, parágrafo único). 3. Sobre 

os valores dos benefícios atrasados devem incidir juros moratórios desde 

a citação ou desde quando devidos, se posteriores à citação, além de 

correção monetária desde quando cada benefício for devido, utilizando-se 

os percentuais de juros e índices de correção para os débitos 

previdenciários constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, Res. 

CFJ 267/2013, compensando-se eventuais benefícios inacumuláveis 

concedidos em período concomitante. 4. Apelação do INSS parcialmente 

provida. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL AC 00395937020104019199 (TRF-1) 

- Data de publicação: 15/09/2015).

Diante do exposto, de rigor a improcedência da impugnação ora 

apresentada e a homologação do cálculo apresentado pelo contador 

judicial.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de impugnação dos cálculos 

apresentados, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, e HOMOLOGO os cálculos de fls. 141/145.

Transitado em julgado, expeça-se RPV.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 86425 Nr: 4069-05.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izolina Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 94535 Nr: 5386-04.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Libineia de Sá Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

amparo assistencial ao autor em um salário mínimo mensal, a partir da data 

da citação ou do requerimento administrativo, o que se deu primeiro. 

Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do 

capital e compensação da mora através dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a 

partir da citação válida (Súmula 204, STJ), devendo observar para tanto o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, §3º, I, do CPC.Transitado em julgado, proceda-se 

o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 132218 Nr: 261-50.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivete Terezinha Rampanelli Santa Catarina - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO SANTANA LAGO - ME, Amarildo 

Santana Lago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA MANETTI 

SENHORINHO - OAB:66807/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao requerente para indicar bens à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 133501 Nr: 695-39.2017.811.0013
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Dias Ferreira, ELIANE FRANCISCO DA SILVA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

07/03/2018 às 18hs. Intimem-se, devendo as testemunhas serem 

apresentadas independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143798 Nr: 5146-10.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELAINE APARECIDA LOPES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, extinguindo o 

processo nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o autor ao 

pagamento das custas e despesas processuais efetivamente incorridas, 

bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a cobrança em razão 

da gratuidade deferida.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.P. R. I. 

C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143848 Nr: 5182-52.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADRIANA MATUCARE CHAVE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, extinguindo o 

processo nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o autor ao 

pagamento das custas e despesas processuais efetivamente incorridas, 

bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a cobrança em razão 

da gratuidade deferida.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.P. R. I. 

C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147917 Nr: 7015-08.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. P. COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO TEXTIL CONFECÇÕES LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aida Maria Gonçalves da 

Mota Marques - OAB:41401/GO

 Vistos.

 Intimem-se as partes para que, em 10 (dez) dias, especifiquem as provas 

a serem produzidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150350 Nr: 8158-32.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

07/03/2018 às 14h40. Intimem-se, devendo as testemunhas serem 

apresentadas independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150848 Nr: 8388-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Paulo Sergio Cazeli Bezerra, ROSIMEIRE CAZELI 

BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029, IVAIR BUENO LANZARIN - OAB:OAB/MT 8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos autos é tempestiva, portanto abro 

vista ao autor para impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151336 Nr: 8597-43.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPASTORIL COMODORO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felix Umberto Simoneti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARVALHO E BRUN 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:1.950/RS, CÉSAR AUGUSTO 

GULARTE DE CARVALHO - OAB:24366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elton Queiroz de Freitas - 

OAB:8478-A

 Designo audiência para o dia 20 de setembro de 2017 às 12h30. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152972 Nr: 9411-55.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marcelino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

07/03/2018 às 17h40. Intimem-se, devendo as testemunhas serem 

apresentadas independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 26821 Nr: 1843-08.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Julio Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT, Carlos Aparecido de Araújo - OAB:44.094/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Acolho a impugnação do INSS quanto ao valor da multa arbitrada, vez que 

deve ser subtraído o período de recesso forense e, ademais, o valor se 

tornou excessivo, razão pela qual fixo-a em R$15000,00.

Prossiga-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 42023 Nr: 4303-94.2007.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julia Luiz de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT, Gilmar Antonio do Prado Junior - OAB:10709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Impugnação à Execução proposto pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social em face de Julia Luiz de Castro, alegando em apertada 

síntese excesso de execução.

Recebida a inicial, a parte impugnada foi citada, sendo que se manifestou.

Foi determinada a realização de cálculo pelo contador judicial.

Cálculos pelo contador judicial às fls. 149/151, sendo que as partes se 

manifestaram.

É o relatório. Decido.

Narra o impugnante que houve excesso em razão do indício aplicado para 

correção monetária.

Vislumbro que há discrepância de valores em razão do método de 

aplicação da correção monetária.

Da análise dos cálculos apresentados pelo contador judicial, verifico que 

foi determinada a aplicação de correção monetária conforme índice 

previsto no Manual de Cálculo da Justiça Federal, o que foi aplicado pelo 

exequente e pelo contador judicial de maneira correta, sendo que a deste 

encontra-se atualizada e ainda em consonância com o entendimento dos 

tribunais regionais federais, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA 

ATESTA INCAPACIDADE PELA MESMA DOENÇA DIAGNOSTICADA 

ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PERDA DA QUALIDADE DE 

SEGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DO 

MANUALDE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. 

FIXAÇÃOMANTIDA. 1. A prova dos autos consigna incapacidade anterior 

à perda da qualidade de segurado, uma vez que a parte autora obteve seu 

benefício administrativamente pela mesma doença que foi diagnosticada 

pelo médico perito. Continuidade da moléstia incapacitante. 

Restabelecimento do benefício de auxílio-doença desde a cessação. 2. Em 

relação aos honorários periciais, deve prevalecer o valor fixado pelo juiz a 

quo, uma vez que possível a fixação fora dos limites estabelecidos, nos 

termos do art. 3º, parágrafo único da Resolução CJF nº 541/2007 

(atualmente, Resolução CJF 305/2014, art. 28, parágrafo único). 3. Sobre 

os valores dos benefícios atrasados devem incidir juros moratórios desde 

a citação ou desde quando devidos, se posteriores à citação, além de 

correção monetária desde quando cada benefício for devido, utilizando-se 

os percentuais de juros e índices de correção para os débitos 

previdenciários constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, Res. 

CFJ 267/2013, compensando-se eventuais benefícios inacumuláveis 

concedidos em período concomitante. 4. Apelação do INSS parcialmente 

provida. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL AC 00395937020104019199 (TRF-1) 

- Data de publicação: 15/09/2015).

Diante do exposto, de rigor a improcedência da impugnação ora 

apresentada e a homologação do cálculo apresentado pelo contador 

judicial.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de impugnação dos cálculos 

apresentados, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, e HOMOLOGO os cálculos de fls. 149/151.

Transitado em julgado, expeça-se RPV.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60694 Nr: 1034-08.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingas Dalva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do cumprimento da obrigação julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo 

Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63803 Nr: 4142-45.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Cândida Bolognani Gino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 64031 Nr: 80-25.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir José Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80904 Nr: 3059-57.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologo os cálculos.

Expeça-se RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88380 Nr: 325-65.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Nunes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 90453 Nr: 2155-66.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Odete Malagutti Presutto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 91190 Nr: 2755-87.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Militão Batista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologo o acordo celebrado para que produza seus efeitos legais. PRI. 

Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 91631 Nr: 3128-21.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenir Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do cumprimento da obrigação julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo 

Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 111983 Nr: 896-65.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogerio Oliveira de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

ROGÉRIO OLIVEIRA DE FREITAS ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal 

com Pedido de Tutela Antecipada em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos devidamente qualificados, relatando que:

“O Autor ao preencher a declaração de imposto de renda exercício 2009 

ano calendário 2008, informou/lançou indevidamente o valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais) no campo transferências patrimoniais/doações, 

quando deveria ter informado/lançado no campo caixa patrimonial. 

Importante destacar que o Autor cometeu um simples erro de lançamento, 

vez que esse ano foi sua primeira declaração de imposto de renda, e por 

puro descuido e atenção, informou/lançou o valor de seu caixa patrimonial 

no campo transferências patrimoniais/doações. Com isso, a Ré esta 

exigindo o pagamento do ITCD (Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" 

e Doação), conforme Certidão de Dívida Ativa n. 201513457, inscrita em 

11/08/2015, com valor original de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido 

de correção monetária, juros e multa que somam o importe de R$ 

17.419,64 (dezessete mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e 

quatro centavos)”.

Juntou os documentos que entendeu necessário.

Deu à causa o valor de R$ 880,00.

Requereu o recebimento da inicial, o deferimento de antecipação dos 

efeitos da tutela, a citação do réu para que e, ao final, a procedência do 

pedido, para anular o lançamento tributário formalizado pela CDA n. 

201513457.

O pedido de antecipação da tutela foi deferido. (Ref: 36)

Citado o requerido contestou. (Ref: 16)

Impugnação em Ref: 21.

Em Ref: 45 foi determinado por este Juízo a juntada da cópia integral do 

processo administrativo referente aos autos em epígrafe, sendo que 

juntou (Ref: 55).

É o Relatório necessário. Decido.

Objetiva o autor a anulação de débito fiscal em razão de que o lançamento 

se deu por mero equívoco na declaração do imposto de renda exercício 

2009 ano calendário 2008, informou/lançou indevidamente o valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais) no campo transferências patrimoniais/doações, 

quando deveria ter informado/lançado no campo caixa patrimonial.

Em contestação o requerido aduziu não haver ocorrência da decadência 

ou prescrição e, no mérito, que a exigência fiscal se dá pela falta de 

recolhimento do ITCD em razão de uma doação da quantia de R$ 

100.000,00 (cem mil reais), no ano calendário de 2008.

Inicialmente ressalto que o artigo 173 do Código Tributário Nacional que 

regula a aplicação da decadência, conforme segue:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 

extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 

poderia ter sido efetuado;

 II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por 

vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

 Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se 

definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em 

que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, 

ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao 

lançamento”.

Portanto, o prazo decadencial para a Fazenda constituir o crédito 

tributário, por meio do lançamento, começa a fluir a partir do primeiro dia do 

exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Por sua vez, o art. 174 do Código Tributário Nacional fixa o prazo de cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva, para prescrição das 

ações com finalidade de cobrança dos débitos fiscais.

Elenca também no seu único parágrafo as causa de interrupção do 

instituto, ocorrendo pelo despacho do juiz que ordenar a citação em 

execução fiscal, pelo protesto judicial, por qualquer ato judicial que 

constitua em mora o devedor ou por qualquer ato inequívoco, ainda que 

extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

A ação para cobrança de créditos tributários prescreve em cinco anos, 

contados da data de sua constituição definitiva, ou seja, no momento da 

ocorrência do lançamento, variando a data inicial de acordo com seus 

diversos tipos.

 Em observação aos autos, vislumbro que não houve a ocorrência da 

decadência nem da prescrição, vez que o débito questionado decorre de 

fatos geradores ocorridos em 12/2008, bem como que o prazo 

prescricional começou a correr da data da constituição definitiva do 

crédito tributário em 31.10.13.

No mérito a ação é procedente.

O Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD tem como 

fato gerador transmissão causa mortis ou a doação de bens.

No entanto o fato gerador do objeto da presente demanda é inexistente, 

vez que se originou de mero erro em momento de declaração de imposto 

de renda.

Cabe consignar que “tem a doação a natureza do contrato, porque exige 

para sua formação o acordo de vontades das partes: de um lado o 

doador, que pretende fazer a liberalidade; de outro o donatário, que aceita 

a liberalidade.” (JUNIOR; NERY, 2011, p. 615).

Sendo que a doação tem a natureza de contrato e que o mesmo não se 

qualificou no plano da existência dos negócios jurídicos é de rigor 

entender que os atos subsequentes (impostos incidentes) igualmente não 

devem prevalecer.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – ITCMD – 

FATO GERADOR – NÃO OCORRÊNCIA – TRANSFERÊNCIA DE VALORES – 

DOAÇÃO NÃO CONFIGURADA – IMPOSTO INDEVIDO. Ação anulatória de 

lançamento fiscal. ITCMD. Lançamento que teve como base transferência 

patrimonial declarada pela autora em sua declaração anual de Imposto de 

Renda de Pessoa Física. Erro no preenchimento da declaração. Hipótese 

de doação afastada pelos documentos apresentados pela autora. Valor 

em dinheiro transferido em razão de contrato de prestação de serviços 

firmado entre a autora e o contratante para administrar e gerir o patrimônio 

do contratante. Hipótese de incidência do imposto não verificada. Exegese 

do art. 2º, II, da Lei nº 10.705/00 c.c. os artigos 110 CTN e 538 CC. 

Precedentes. Pedido procedente. Reexame necessário, considerado 

interposto, e recurso desprovidos. (TJ-SP - APL: 10157276620138260053 

SP 1015727-66.2013.8.26.0053, Relator: Décio Notarangeli, Data de 

Julgamento: 27/01/2016, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

27/01/2016)”

Por fim, deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, vez que o presente lide se deu em razão de erro 

do próprio autor, não podendo se beneficiar da própria torpeza.

Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para anular o lançamento 

tributário formalizado pela CDA n. 201513457, em razão da inexistência de 

fato gerador, o que faço na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas processuais ou honorários advocatícios.

Transitado em julgado, arquive-se.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati
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 Cod. Proc.: 112049 Nr: 917-41.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Vicente de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

07/03/2018 às 13h20. Intimem-se, devendo as testemunhas serem 

apresentadas independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122005 Nr: 4499-49.2016.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MIGUEL VELASCO POCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIS CHAPELETTI, ROSEMEIRE 

APARECIDA PREARO CHAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência para o dia 22/02/2018 às 16hs. Intimem-se, devendo as 

partes apresentarem as testemunhas independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 127325 Nr: 6893-29.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se para dar prosseguimento sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 132936 Nr: 533-44.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

07/03/2018 às 18h30. Intimem-se, devendo as testemunhas serem 

apresentadas independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140474 Nr: 3912-90.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luiz Fernando de Albuquerque Corrêa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliaria Carvalho Ltda, Vikan - Administração 

e Participações Ltda., CAÇULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Como medida excepcional, defiro o parcelamento das custas em cinco 

vezes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140816 Nr: 4007-23.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ionice de Andrade Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

07/03/2018 às 16h20. Intimem-se, devendo as testemunhas serem 

apresentadas independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 141760 Nr: 4385-76.2017.811.0013

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Roberto Barros II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Galvão Silva Cebalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao requerente para se manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 142464 Nr: 4604-89.2017.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial de Tecidos Felisberto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Garcia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - OAB:11048, Wanessa Morais 

Santos - OAB:19453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:OAB/MT 8029, RONALDO MOREIRA DIAS - OAB:14279

 Intimem-se as partes para que indiquem quais provas pretendem produzir, 

no prazo de 15 dias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143858 Nr: 5189-44.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NILVA ANTONIA DE OLIVEIRA DE AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, extinguindo o 

processo nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o autor ao 

pagamento das custas e despesas processuais efetivamente incorridas, 

bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a cobrança em razão 

da gratuidade deferida.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.P. R. I. 

C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147064 Nr: 6613-24.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MURILO BRANDOLFO PEREIRA DE MELO, UEMERSON 

PEREIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, Fazenda Pública do Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data entrei em contato via telefone com o médico, e o 

mesmo teve ciencia da data designada para audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati
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 Cod. Proc.: 148866 Nr: 7415-22.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

07/03/2018 às 14hs. Intimem-se, devendo as testemunhas serem 

apresentadas independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 149256 Nr: 7533-95.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZA CRISTINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

07/03/2018 às 14h20. Intimem-se, devendo as testemunhas serem 

apresentadas independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150711 Nr: 8326-34.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

07/03/2018 às 16hs.. Intimem-se, devendo as testemunhas serem 

apresentadas independente de intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151336 Nr: 8597-43.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPASTORIL COMODORO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felix Umberto Simoneti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARVALHO E BRUN 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:1.950/RS, CÉSAR AUGUSTO 

GULARTE DE CARVALHO - OAB:24366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elton Queiroz de Freitas - 

OAB:8478-A

 Designo audiência para o dia 1º de fevereiro de 2018 às 13hs. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151514 Nr: 8661-53.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA PEDROSA CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

07/03/2018 às 15hs. Intimem-se, devendo as testemunhas serem 

apresentadas independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152096 Nr: 8933-47.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MAIK PANTALIAO DOS SANTOS, LETICIA 

MARIANO DOS SANTOS, VANDELICIA MARIANO PANTALIAO, rafael 

lucas pantalião dos santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

07/03/2018 às 18hs. Intimem-se, devendo as testemunhas serem 

apresentadas independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152807 Nr: 9335-31.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

07/03/2018 às 17hs. Intimem-se, devendo as testemunhas serem 

apresentadas independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152809 Nr: 9337-98.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Frederico Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

07/03/2018 às 16h40. Intimem-se, devendo as testemunhas serem 

apresentadas independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153199 Nr: 9491-19.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

07/03/2018 às 18h40. Intimem-se, devendo as testemunhas serem 

apresentadas independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153238 Nr: 9522-39.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana da Silva de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

07/03/2018 às 15h40. Intimem-se, devendo as testemunhas serem 

apresentadas independente de intimação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153620 Nr: 9694-78.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Gonçalves Azambuja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

07/03/2018 às 18h20. Intimem-se, devendo as testemunhas serem 

apresentadas independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 8725 Nr: 526-53.1997.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerente do Banco Bradesco S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ind. Com. Imp. Exp. de Cereais Sanches Ltda, 

Arrédio Alves da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao requernete para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84492 Nr: 2003-52.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSdM-m, KSdM, Fabiane de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Austregesilo Aparecido Santana Pinto de 

Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao requerente para prosseguimento, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115341 Nr: 2031-15.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO LUIZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE ESTADUAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - UNEMAT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MACHADO DE 

OLIVEIRA - OAB:11048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171/MT, Thameya Lourenço Barbosa Silva - 

OAB:297.478/SP

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor em face do réu, o que faço 

nos termos do art. 487, I, CPC. ISENTO o autor do pagamento das custas 

processuais. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 143984 Nr: 5253-54.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN GONÇALVES BERALDO SODRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

07/03/2018 às 13h40. Intimem-se, devendo as testemunhas serem 

apresentadas independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153080 Nr: 9454-89.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALIA ALMEIDA SALDANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

07/03/2018 às 17h20. Intimem-se, devendo as testemunhas serem 

apresentadas independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 106812 Nr: 4912-96.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidiana Dias do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data encaminhei cópia dos autos para assistente 

social, para realização do estudo psicosocial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 157852 Nr: 11781-07.2017.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Whesley Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Vitor Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO REZENDE - OAB:11847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto:I – INDEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 99, 

§2º, da Lei n. 13.105/15.II – INTIME-SE a parte autora para regularização 

do pagamento das custas e despesas processuais no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do item 

1.7.11.1 da CNGC.III – Cumpra-se.Pontes e Lacerda/MT,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137873 Nr: 2797-34.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelli Cristina de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao requerente para que se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138865 Nr: 3183-64.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sergio Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 
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auxílio doença ao autor, a partir da data da citação ou do requerimento 

administrativo, o que se deu primeiro, calculado na forma do art. 61 da Lei 

8.213/1991, condenado ainda a instituição a convertê-la em aposentadoria 

por invalidez, a partir da data da constatação pelo laudo técnico. Referido 

benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do capital e 

compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da 

citação válida (Súmula 204, STJ), devendo ser observado para tanto o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, §3º, I, do CPC.Transitado em julgado, proceda-se 

o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146845 Nr: 6530-08.2017.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAMELA CAMILA BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante da desistência do pedido, julgo extinto o feito, sem resolução do 

mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e 

despesas processuais.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 157836 Nr: 11772-45.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data encaminhei cópia dos autos para assistente 

social, para realização do estudo psicosocial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 53539 Nr: 4902-62.2009.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Domingos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:128938/SP, Ricardo Neves Costa - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 98949 Nr: 1625-28.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ludugerio Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologo os cálculos apresentados.

Expeça-se RPV

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 99487 Nr: 1847-93.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GISLENE DA SILVA,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Geraldo Miranda da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OTÁVIO MUNDIM 

OLIVEIRA - OAB:22817/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto Isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos 

termos do art. 5º da Lei 9.278/96 e nos artigos 1.723 a 1.725 do Código 

Civil, bem como no art. 226, § 3º, da Constituição Federal, para declarar a 

existência da união estável entre GISLENE DA SILVA e GERALDO 

MIRANDA DA SILVA, desde o ano de 2002 até a data do óbito deste, a fim 

de que a presente sentença produza seus jurídicos e legais efeitos, 

inclusive para fins de partilha de bens.Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com baixa.Custas ‘ex lege’.P. R. I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 101985 Nr: 2913-11.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO CARLOS DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Venham aos autos, na mesma petição, os cálculos atualizados e o nº do 

CPF/CNPJ do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 128847 Nr: 7611-26.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel de Oliveira Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito 

e encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu ao 

restabelecimento do benefício de auxílio doença ao autor, desde a 

cessação do benefício, calculado na forma do art. 61 da Lei 8.213/1991. 

Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do 

capital e compensação da mora através dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a 

partir da data da citação, ou se for o caso, da data em que o autor fez o 

pedido administrativamente à autarquia, calculado na forma do art. 61 da 

Lei 8.213/1991, devendo ser observado para tanto o Manual de Cálculo da 

Justiça Federal. Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao 

patrono do autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se 

o entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença. 

Injustificado o reexame necessário, face ao valor da condenação e os 

demais consectários não excederem o montante estipulado pelo art. 496, 

§3º, I, do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito 

com as cautelas de estilo.P.R.I.C.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137671 Nr: 2695-12.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN NATIELI GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO RAMÃO - 

OAB:OAB/SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza seus 

efeitos legais. PRI. Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 138951 Nr: 3232-08.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilma Bento Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E 

LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto JULGO PROCEDENTE a presente ação para o fim de, 

extinguindo o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

condenar a ré a efetuar a conversão do vencimento do autor, nos termos 

da Lei Federal nº 8.880/94, com o consequente pagamento das diferenças 

que forem apuradas, respeitada a prescrição quinquenal. Os valores 

exatos deverão ser acrescidos de atualização, remuneração do capital e 

compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da 

citação válida (Súmula 204, STJ). Condeno a ré ao reembolso das custas 

e despesas processuais efetivamente incorridas, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação.Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 157924 Nr: 11796-73.2017.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON OLIVEIRA DA SILVA, TASSILA RAYANE 

CAMPOS OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDECI LELES MARTINS - 

OAB:4840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O inconformismo com a decisão deve ser trazido por meios próprios 

(recurso). Deixo de analisar o pedido. Intime-se, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 113229 Nr: 1321-92.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERALUCIA SILVA DA MACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor, a partir da data da citação ou do requerimento 

administrativo, o que se deu primeiro, calculado na forma do art. 61 da Lei 

8.213/1991, condenado ainda a instituição a convertê-la em aposentadoria 

por invalidez, a partir da data da constatação pelo laudo técnico. Referido 

benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do capital e 

compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da 

citação válida (Súmula 204, STJ), devendo ser observado para tanto o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, §3º, I, do CPC.Transitado em julgado, proceda-se 

o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 111799 Nr: 811-79.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO BEARIZ DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11.340 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido retro, sendo dever do autor indicar o endereço atualizado 

do requerido.

Intime-se o autor para que dê andamento ao feito em dez dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154923 Nr: 10367-71.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Rodrigues Sant'Ana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante da desistência do pedido, julgo extinto o feito, sem resolução do 

mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e 

despesas processuais.

 P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 95894 Nr: 295-93.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Machado Terra - OAB:

 Visando oportunizar o contraditório, ouça-se a Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 100931 Nr: 2541-62.2015.811.0013

 AÇÃO: Outros procedimentos de jurisdição voluntária->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SÔNIA REGINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vista ao autor.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108019 Nr: 5422-12.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salvador Reis de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter de Oliveira Peixoto - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Vita - OAB:GO 

28410

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SALVADOR REIS DE LIMA, Cpf: 

24161969104, Rg: 290.821, Filiação: Luiz Hermes de Lima e Maria 

Aparecida Resi de Lima, data de nascimento: 25/09/1961, brasileiro(a), 

natural de Caarapó-MS, viuvo(a), comerciante/ mecânico, Telefone 

6532661613. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o requerido para pagamento do valor apurado, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa e honorários 

advocatícios, cada no montante de 10% sobre o total, e prosseguimento, 

com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na 

forma do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Despacho/Decisão: Vistos.Intime-se, por Edital com prazo de vinte dias, o 

devedor para pagamento do valor apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de pagamento de multa e honorários advocatícios, cada no 

montante de 10% sobre o total, e prosseguimento, com penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 

523 do Código de Processo Civil.Faça consignar que, decorrido o prazo 

para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.Intime-se ainda o 

requerido SALVADOR REIS LIMA via edital, a teor do art. 513, § 2º, inciso 

IV, do CPC, para que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, comprove a 

apresentação à Secretaria Estadual do Meio Ambiente do PRADE – Projeto 

de Recuperação de Área Degradada, integralmente de toda a área 

degradada na reserva ambiental, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 

(mil reais), a ser revertido ao Conselho Municipal do Meio 

Ambiente.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roseli A. Demarchi 

Nascimento, digitei.

Pontes e Lacerda, 11 de janeiro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159408 Nr: 136-48.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Lima Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GONÇALVES OLIVEIRI 

- OAB:11703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O AUTOR NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DA DILIGENCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA 

CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, CONFORME 

DEFERIDO A RE. 4 DOS AUTOS SUPRA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63814 Nr: 4153-74.2011.811.0013

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A - 

ELETRONORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Sobrinho, Maria Eurides Vieira 

Balbino, Rubilan Pereira Lobo, Leonor Aparecida Rossi Lobo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME VILELA DE PAULA - 

OAB:17.477-A, OTÁVIO VIEIRA TOSTES - OAB:118.304, VINICIUS 

FERREIRA FARIAS MONTENEGRO - OAB:1315316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT, Sandra Marisa Balbino da Trindade - 

OAB:3638/MT

 JULGO PROCEDENTE o pedido, tornando definitiva a liminar concedida 

para constituir a servidão administrativa pleiteada pela Requerente, bem 

como garantir o acesso pelo imóvel da Requerida à faixa de 

servidão.Outrossim, determino que seja depositado em juízo como 

pagamento da indenização a diferença entre o depósito deferido em sede 

de liminar e o quantum estabelecido pelo expert, devidamente 

corrigido.Expeça-se Mandado ao Cartório de Registro de Imóveis para 

registrar a servidão administrativa constituída, nos termos requerido, 

conforme disposto no art.29 do Decreto-Lei nº 3.365/41.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 64066 Nr: 114-97.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanice Santos Sousa Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Impugnação à Execução proposto pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social em face de Evanice Santos Sousa Rodrigues, alegando em 

apertada síntese excesso de execução.

Recebida a inicial, a parte impugnada foi citada, sendo que se manifestou.

Foi determinada a realização de cálculo pelo contador judicial.

Cálculos pelo contador judicial, sendo que as partes se manifestaram.

É o relatório. Decido.

A alegação de que estando o segurado em gozo de benefício, o abono 

anual será pago administrativamente, nos termos do artigo 40 da Lei 

8.213/91 e respectivo decreto de regência, sob pena de enriquecimento 

sem causa do segurado que poderá perceber em duplicidade o referido 

montante deveria ser comprovada, apresentando para tanto que foi pago 

administrativamente, sendo que não o foi.

Tratando-se de ônus compelido ao impugnante e este não foi comprovado, 

afasto a alegação suscitada.

Por sua vez, a discordância em relação da Data do Início e fim do 

Benefício encontra-se superada em razão dos cálculos apresentados pelo 

contador judicial em Ref: 49.

Por fim, vislumbro que há discrepância de valores também em razão do 

método de aplicação da correção monetária.

Da análise dos cálculos apresentados pelo contador judicial, verifico que 

foi determinada a aplicação de correção monetária conforme índice 

previsto no Manual de Cálculo da Justiça Federal, o que foi aplicado pelo 

exequente e pelo contador judicial de maneira correta, sendo que a deste 

encontra-se atualizada e ainda em consonância com o entendimento dos 

tribunais regionais federais, senão vejamos:

“PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA 

ATESTA INCAPACIDADE PELA MESMA DOENÇA DIAGNOSTICADA 

ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PERDA DA QUALIDADE DE 

SEGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DO 

MANUALDE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. 

FIXAÇÃOMANTIDA. 1. A prova dos autos consigna incapacidade anterior 

à perda da qualidade de segurado, uma vez que a parte autora obteve seu 
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benefício administrativamente pela mesma doença que foi diagnosticada 

pelo médico perito. Continuidade da moléstia incapacitante. 

Restabelecimento do benefício de auxílio-doença desde a cessação. 2. Em 

relação aos honorários periciais, deve prevalecer o valor fixado pelo juiz a 

quo, uma vez que possível a fixação fora dos limites estabelecidos, nos 

termos do art. 3º, parágrafo único da Resolução CJF nº 541/2007 

(atualmente, Resolução CJF 305/2014, art. 28, parágrafo único). 3. Sobre 

os valores dos benefícios atrasados devem incidir juros moratórios desde 

a citação ou desde quando devidos, se posteriores à citação, além de 

correção monetária desde quando cada benefício for devido, utilizando-se 

os percentuais de juros e índices de correção para os débitos 

previdenciários constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, Res. 

CFJ 267/2013, compensando-se eventuais benefícios inacumuláveis 

concedidos em período concomitante. 4. Apelação do INSS parcialmente 

provida. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL AC 00395937020104019199 (TRF-1) 

- Data de publicação: 15/09/2015)”.

Diante do exposto, de rigor a improcedência da impugnação ora 

apresentada e a homologação do cálculo apresentado pelo contador 

judicial.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de impugnação dos cálculos 

apresentados, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, e HOMOLOGO os cálculos de Ref: 49.

Transitado em julgado, expeça-se RPV.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 100308 Nr: 2238-48.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLI LUIZ DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 101526 Nr: 2739-02.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina Gonçalves Neto, Cesar de Assunção 

Rodrigues, Margarete March Libório, Manoel Bernardino de Oliveira, Eunice 

de Paula Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 108499 Nr: 5571-08.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEILA MARIA ALVARES DA 

SILVA - OAB:4161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor, a partir da data da citação ou do requerimento 

administrativo, o que se deu primeiro, calculado na forma do art. 61 da Lei 

8.213/1991, condenado ainda a instituição a convertê-la em aposentadoria 

por invalidez. Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, 

remuneração do capital e compensação da mora através dos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 

11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), devendo 

observar para tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal.Condenar o 

réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo 

em 10% sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da 

Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente incidem sobre as 

parcelas vencidas até a prolação da sentença.Injustificado o reexame 

necessário, face ao valor da condenação e os demais consectários não 

excederem o montante estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em 

julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de 

estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 113288 Nr: 1350-45.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SEBASTIANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158487 Nr: 12100-72.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o autor para que promova o recolhimento das custas 

processuais no prazo de cinco dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159330 Nr: 87-07.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilda Timm Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O AUTOR PARA EFETUAR O DEPOSITO DA DILIGENCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO LIMINAR DE BUSCA E 

APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 99644 Nr: 1892-97.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Teresa Rodrigues da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 99904 Nr: 2045-33.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REGINA CORDEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor a partir de 20/1/2014 (data que cessou o 

pagamento administrativamente), calculado na forma do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, que converto para aposentadoria por 

invalidez. Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, 

remuneração do capital e compensação da mora através dos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 

11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ).Condenar o réu 

a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 

10% sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 

111 do STJ, de que os honorários somente incidem sobre as parcelas 

vencidas até a prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, 

face ao valor da condenação e os demais consectários não excederem o 

montante estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, 

proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 103413 Nr: 3515-02.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo da Silva Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ford Motor Company Brasil Ltda, 

Motomagazine Automotores Ltda (Tropical)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:172.98A, MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:175803

 Diante do cum´rimento da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro 

no art.924, I do CPC. Expeça-se alvará. APRI. Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 120982 Nr: 3965-08.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETH MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor a partir de 02/03/2016 (data do indeferimento 

administrativo), calculado na forma do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, que converto para aposentadoria por invalidez. Referido benefício 

deverá ser acrescido de atualização, remuneração do capital e 

compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da 

citação válida (Súmula 204, STJ).Condenar o réu a pagar os honorários de 

sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o valor do 

débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os 

honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 123529 Nr: 5171-57.2016.811.0013

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edile Camilo do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diretor da 27ª Circunscrição Regional de 

Trânsito - CIRETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILENE MARIA DO CARMO 

BISSOLLI - OAB:17061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como informações prestada em Ref: 21, intime-se o impetrante para que 

esclareça se recorreu de multas junto ao DETRAN.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 124381 Nr: 5532-74.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Astrogildo Salvaterra Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandira Piccinin Pegoraro, Municipio de Pontes 

e Lacerda - MT, Santa Cruz Empreendimentos Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANA DE JESUS HIDALGO - 

OAB:16042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:57439

 INTIMO A ADVOGADA DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O DEPOSITO 

DA DILIGENCIA DO SR. OFICIAL JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE 

MANDADO DE CONSTATAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137226 Nr: 2490-80.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIBAS TERRA - 

OAB:OAB/MT 7205, NUCLEO DE PRÁTICA JURIDICA DA UNEMAT - 

OAB:

 Encaminhe-se à UNEMAT. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140060 Nr: 3721-45.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDUARDO GORDIANO DA SILVA, 

Telefone 65-9-9805-0550. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do executado, nos termos do artigo 528, caput, do 

Código de Processo Civil, para que efetue o pagamento do débito 

apontado, correspondente a R$ 5.182,78 (cinco mil cento e oitenta e dois 

reais e setenta e oito centavos) no prazo de 03 (três) dias, prove que já o 
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fez ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de lhe ser 

penhorados bens suficientes a satisfação do débito, protestada a decisão 

e inscrito seu nome nos órgãos de proteção ao crédito Despachol

Despacho/Decisão: Intime-se para cumprimento da sentença, conforme o 

requerido.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roseli A. Demarchi 

Nascimento, digitei.

Pontes e Lacerda, 12 de janeiro de 2018

Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140334 Nr: 3847-95.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACASSIA MIRELLE MARTINS - 

OAB:106196

 Às partes para alegações finais e Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 141685 Nr: 4355-41.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião de Jesus Alves de Souza, Clarice 

de Fátima Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O, Éber dos Santos - OAB:MT19.476

 Vistos.

 Diante das minhas férias marcadas para o mês de Abril, Redesigno 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 09.05.2018, às 13h00, 

primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145906 Nr: 6091-94.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Pratica Jurídica - 

OAB:

 Vistos.

O presente feito deverá tramitar em segredo de justiça.

Ao Núcleo de Mediação e Conciliação para designar data para audiência 

de conciliação, advertido o requerido sobre os efeitos da revelia.

Faça consignar que o prazo para contestação começará a fluir a partir da 

audiência se dela não houver conciliação.

Fixo alimentos provisórios, na ausência de maior prova quanto aos 

rendimentos da parte ré, em 50% do salário mínimo vigente no país ou 30% 

dos rendimentos totais do requerido, o que for maior, além de 50% das 

despesas extras gastas com os filhos, devidos até o dia 10 de cada mês 

seguinte à data da citação.

Cite-se. Intime-se.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 147418 Nr: 6770-94.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDER FERNANDO DO NASCIMENTO 

CAMPOS, Telefone 43996746065. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo conteúdo da 

petição inicial, adiante resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Art. 652, caput, do CPC), ficando advertido(s) de 

que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo legal (03 dias), a 

verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida pela metade, 

bem como, ainda, de que poderá, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo 

de 15 dias, contados da expiração do prazo deste edital.

 Valor do Débito: 4.426,76 (Quatro mil e quatrocentos e vinte e seis reais e 

setenta e seis centavos)

Resumo da Inicial: Suma... LAIANE FERNANDA SILVA CAMPOS, menor, 

representada por sua genitora, já qualificada no processo em epígrafe, 

com endereço na Rua Valdemar Bitencourt, nº 08, Bairro Bela Vista III, na 

cidade de Pontes e Lacerda/MT, com telefone (65) 99616-9882, por meio 

da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, presentada 

pelo Defensor Público que esta subscreve, vem, perante Vossa 

Excelência, propor o presente: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXA 

OBRIGAÇÃO ALIMENTAR (Art. 530 do CPC) em face de EDER FERNANDO 

DO NASCIMENTO CAMPOS, também já qualificado nos autos, com 

endereço na Rua Arapongas, nº 232, Bairro Vila Martins, na cidade de 

Apucarana/PR, CEP 86.800-430, com telefones (43) 99674-6065 ou (43) 

99646-7424, pelos fatos e fundamentos que passa a expor: 1. Da 

situação processual A presente relação jurídica processual satisfativa tem 

como objeto impor ao executado o cumprimento da sentença que 

reconheceu o dever de prestar alimentos em favor da exequente. 

Processado regularmente o feito, foi proferida decisão condenatória 

fixando a obrigação alimentar em 50% do salário mínimo vigente, o que 

perfaz, atualmente, a quantia de R$ 468,50. Acontece que o executado, 

desrespeitando ordem judicial, sem qualquer justificativa, não está 

cumprindo integralmente com seu dever inerente ao poder familiar, e não 

paga a prestação devida desde agosto/2016, razões pelas quais se 

impõem o estabelecimento desta etapa satisfativa. As parcelas referentes 

aos três últimos meses já estão sendo cobradas em procedimento de 

cumprimento de sentença pelo rito prisional, sendo que o presente feito 

refere-se, apenas, as parcelas compreendidas entre agosto de 2016 até 

abri de 2017 e deve ser estabelecido por carta de sentença. 2. Do direito 

2.1 Da atualização do valor devido Tendo em vista que o executado está 

com sete meses de prestação alimentar em atraso, e aplicando correção 

monetária com base no IGP-M e juros de 1% ao mês, deve o valor 

corrigido de R$ 4.426,76 (quatro mil quatrocentos e vinte e seis reis e 

setenta e seis centavos). ...

Despacho/Decisão: Defiro o requerido, cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roseli A. Demarchi 

Nascimento, digitei.

Pontes e Lacerda, 28 de novembro de 2017

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 149741 Nr: 7772-02.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANO PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

99703610234, Rg: 1016686, Telefone 69999683235. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Suma... O réu é pai da requerente e, separado de fato da 

representante da demandante, se recusa a prestar a assistência 

necessária para o sustento da autora, transferindo a responsabilidade 

para a genitora. O requerido é maior e capaz plenamente apto a se inserir 

no mercado de trabalho, podendo, assim, contribuir com prestação 

equivalente a 32,01% sobre o salário mínimo, o que perfaz o valor atual de 

R$300,00, mais 50% das despesas extraordinárias, tais como 

medicamentos e material escolar. 2. DO DIREITO 2.1 Do dever alimentar Na 

forma do art. 1.630 do Código Civil, os filhos menores estão submetidos ao 

Poder Familiar, a ser exercido pelos pais. Tal poder é um munus que impõe 

ao seu titular, dentre outros deveres, o de dirigir a criação e educação do 

menor (art. 1.634, I, CC). Para o atendimento do dever de direção da 

criação da menor, devem os pais atuarem em todos os aspectos 

relevantes de formação, inclusive no da garantia das condições 

econômicas para desenvolvimento da infante. Justamente por isso que, 

nos casos em que a guarda do filho está sendo exercida de maneira 

unilateral por um dos pais, cabe ao outro contribuir com prestação 

alimentar periódica, não se eximindo da responsabilidade decorrente do 

poder familiar. Assim, garante o Código Civil, em seus arts. 1.694, caput, e 

1.696, o direito de o filho exigir a prestação alimentar do pai que 

voluntariamente não a atende....

Despacho/Decisão: I – Defiro o pedido de AGJ.II – Processe-se em 

segredo de justiça.III – Ao Núcleo de Mediação e Conciliação para tentativa 

de acordo.IV – Fixo alimentos provisórios, na ausência de maior prova 

quanto aos rendimentos da parte ré, em 50% do salário mínimo vigente no 

país ou 30% dos rendimentos totais do requerido, o que for maior, além de 

50% das despesas extras gastas com os filhos, devidos até o dia 10 de 

cada mês seguinte ao vencido à representante dos autores;V – No intuito 

de assegurar o melhor interesse da criança e seus direitos fundamentais, 

defiro a Guarda Provisória. Lavre-se Termo de Guarda.VI – Cite-se a parte 

ré (no endereço no verso – ou constante na inicial) para os termos da 

presente ação, cuja contrafé segue anexa, para querendo, contestar o 

pedido a partir da data designada, sob pena de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na inicial (CPC, art. 285 e 319), bem como, intime-se 

dos alimentos provisionais e da guarda provisória fixados.VII – Proceda-se 

à realização de estudo social.VIII – Intimem-se as partes para que 

comparecem à audiência designada acompanhadas de seus advogados.IX 

– Intime-se o Ministério Público.X – Cumpra-se.SERVE O PRESENTE DE 

MANDADO PARA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. (anexa a inicial e procuração).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roseli A. Demarchi 

Nascimento, digitei.

Pontes e Lacerda, 12 de janeiro de 2018

Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154220 Nr: 10016-98.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, O 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de Antecipação de Tutela requerida por NELSON DE 

CARVALHO em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

PONTES E LACERDA - MT, requerendo a concessão inaudita altera parte 

de fornecimento de medicamento, tendo em vista a gravidade e urgência 

do caso.

Narra que: “O Requerente teve o diagnóstico de neoplasia de próstata CID 

C61, estágio IV, (câncer de próstata), com múltiplas metástases ósseas 

com a realização de dezenas de sessões de quimioterapia, radioterapia. E 

atualmente está em tratamento paliativo, onde necessita com a máxima 

urgência do medicamento de forma a prolongar a sua vida, conforme 

laudos, exames e receituários aqui juntados. Porém, tem havido uma piora 

clínica rápida e progressiva, e caso o Requerente não faça uso do 

medicado ora cotado, COM RISCO IMINENTE DE MORTE e assim vem 

sofrendo amargamente por não ter condições de comprar o medicamento 

e de o Sistema único de Saúde não fornecer. Foi indicado o uso do 

medicamento ABIRATERONA 250mg, pelo período de 120 (cento e vinte) 

dias, conforme prescrito pelo Dr. Leonardo Andrade Pinheiro, Oncologista 

Clinico CRM/MT 4202, conforme Relatório Médico aqui juntado. O único 

medicamento que poderá dar uma sobrevida e aliviar as dores que o 

Requerente vem sentindo é o ABIRATERONA 250mg caixa com 120 

comprimidos com dosagem diária de 4 (quatro) capsulas, custa em média 

R$ 13.000,00 (treze mil reais) o que é impossível para um agricultor 

aposentado”.

Narra ainda que não possui condições de arcar com as despesas dos 

tratamentos. Desta forma, requer, inaudita altera parte, a tutela antecipada 

para determinar aos requeridos que providenciem o fornecimento do 

tratamento indicado.

Oficiado ao NAT, permaneceu inerte até a presente data,

É o relatório. Decido.

Para a antecipação total ou parcial dos efeitos da tutela fundamentada em 

urgência é imprescindível que se façam presentes os elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, sendo que poderá ser concedida liminarmente 

ou após justificação prévia, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil.

O juízo de probabilidade não decorre da aparência do direito por indução, 

mas da percepção de dados concretos traduzidos no processo judicial. A 

aquisição do conhecimento é necessária para possibilitar a argumentação 

judicial, não com vistas ao estabelecimento de verdades absolutas, mas 

de certeza do caso concreto, que é necessária para possibilitar a 

argumentação judicial, não com vistas ao estabelecimento de verdades 

absolutas, mas de certeza do caso concreto.

Nesse aspecto, registro que os documentos acostados ao processo 

demonstram de forma contundente ao caso concreto apresentado, que o 

medicamento é extremamente necessária para manutenção da saúde e 

qualidade de vida do autor.

Ainda por perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

entende-se que o não deferimento da medida poderá causar danos 

irreversíveis ou de difícil reparação ou até mesmo perda da tutela mediata 

pretendida.

No caso posto em discussão, o autor demonstra que a medida se faz 

extremamente necessária e urgente para assegurar a saúde.

Sobre o tema, vejamos o remansoso entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CÍVEL - CONSTITUCIONAL - FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO/SUPLEMENTO PELO ESTADO - LEITE NUTREN JÚNIOR 400 

GRAMAS - MENOR SEM CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LOS - DEVER 

CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Deve ser mantido o decisum que 

determina ao Estado o fornecimento gratuito de medicamentos/suplemento 

para menor acometido de miopatia congênita (doença rara associada à 

distrofia muscular) de desproporção por tipos de fibras de herança não 

definida, com manifestações clínicas de hipotonia e alterações ortopédicas 

e, sem condições de custeá-los, mesmo que os fármacos não estejam 

previsto nos protocolos clínicos e nas diretrizes terapêuticas, uma vez 

que a Carta Magna assegura o direito à vida através das atividades que 

são inerentes ao Estado. 2 - Os laudos médicos atestam clinicamente que 

a criança necessita do uso contínuo do suplemento alimentar prescrito, a 

priori, por prazo indeterminado, para recuperação e manutenção 

nutricional, bem como para controle de desnutrição protéico-calórica. 3 - A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 4 - Nos termos do 

art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do 

Estado. Tal premissa impõe ao Estado a obrigação de fornecer 

gratuitamente às pessoas desprovidas de recursos financeiros a 

medicação necessária para o efetivo tratamento de saúde. 5 - Poder 

Público deve proporcionar o mínimo existencial à pessoa humana de modo 

a proporcionar a prestação de serviços sociais essenciais que possibilite 

a existência digna de acordo com a realidade nacional, sob pena de 

resultar em um nefasto retrocesso social.(Apelação Cívil nº84871/2010, 

Quarta Câmara Cível,Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Relator: Mariano 

Alonso Ribeiro Travassos, Julgado em: 28/02/2011)”.

E ainda: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORNECIMENTO DE 
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MEDICAMENTO E TRATAMENTO DE SAÚDE PELO ESTADO - DEVER 

CONSTITUCIONAL - BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS DETERMINADO 

LIMARMENTE - NATUREZA CAUTELAR - INEXISTENICA DE ATOS 

CONCRETOS DE RESITENCIA AO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL - INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O poder público tem o dever constitucional 

de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que 

não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. 

Comprovada a necessidade do tratamento, bem como do risco de dano 

irreparável, pelo que se evidencia na gravidade da doença a 

obrigatoriedade no fornecimento do medicamento é medida que se impõe. 

2. O bloqueio de verbas públicas, por ser providencia de natureza 

cautelar, deve ser usado com a necessária prudência, que deve sempre 

permear as decisões judiciais e só utilizado caso haja resistência indevida 

por parte do Poder Público, quando do descumprimento da obrigação 

imposta.(Agravo de Instrumento nº127321/2010, Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Relator: Gilberto Giraldelli, Julgado em: 

19/04/2011)”.

Por fim: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À 

CRIANÇA PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE - PREVISÃO 

CONSTITUCIONAL - DEVER DO ESTADO - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA 

E À SAÚDE - MULTA COMINATÓRIA - ADMISSIBILIDADE - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É dever do Estado, à luz do artigo 

196 da CRF, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, sem demorada 

formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de medicamentos e 

tratamento cirúrgicos aos portadores de moléstia grave e hipossuficientes. 

Mostra-se cabível a fixação de multa cominatória com o fito de assegurar 

o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação, 

principalmente quando o bem jurídico tutelado diz respeito à saúde e vida 

dos cidadãos.(Agravo de Instrumento nº119764/2008, Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Relator: Mariano Alonso Ribeiro 

Travassos, Julgado em: 10/05/2011)”.

Diante disso, entendo que as alegações deduzidas pelo autor autorizam a 

antecipação da tutela pretendida, já que pela análise dos documentos 

apresentados permitem reconhecer, neste momento inicial e de cognição 

sumária, que necessita dos tratamentos cirúrgicos requeridos.

Nesse sentido, as lições do inexcedível Humberto Theodoro Júnior, verbis: 

“A antecipação não é de ser prodigalizada à base de simples alegações 

ou suspeitas. Haverá de apoiar-se em prova preexistente, que, todavia, 

não precisa ser necessariamente documental. Terá, no entanto, que ser 

clara, evidente, portadora de grau de convencimento tal que a seu 

respeito não se possa levantar dúvida razoável” (in Curso de Direito 

Processual Civil. Ed. Forense. Vol. II, p. 566).

 Posto isso, DEFIRO a antecipação de tutela pretendida, inaudita altera 

parte, para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO forneça 

mensalmente o medicamento ABIRATERONA 250mg ( indicado como 

medicamento derradeiro e o qual é descrito pelo receituário e laudo 

medico). OU no seu correspondente em pecúnia no valor de R$ 13.966,37 

(treze mil, novecentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos).

Além disso, determino que com a resposta ao ofício expedido ao NAT, os 

autos sejam conclusos, e sendo constatado que o medicamento é de uso 

experimental será revogada a liminar, conforme a jurisprudência 

amplamente dominante.

Fixo o prazo para cumprimento em 01 (um) mês, sob pena de multa diária 

de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da presente 

decisão.

Citem-se os requeridos com as advertências legais para apresentar 

resposta, querendo e no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia e confissão quanto à matéria de fato.

Realizada a citação e sendo apresentada a contestação dê-se vista ao 

autor para impugnação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159421 Nr: 141-70.2018.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EBdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welliton Renan Silva Bolsoni 

- OAB:OAB/RO 8.583

 Recebo a inicial;

Defiro AJG;

CITE-SE o(s) requerido(s) e INTIMEM-SE as partes para comparecerem à 

audiência de conciliação/mediação, para a possibilidade de 

autocomposição da lide, nos termos do art.334, caput, do CPC, a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação/Mediação desta Comarca. Não 

havendo audiência ou autocomposição, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

será a data prevista no art.335, do CPC, sob pena de revelia.

Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou dos 

requeridos à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

art.334, §8º do CPC.

As partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou Defensor 

Público.

Intimem-se a parte autora por seu advogado constituído, ou, se assistida, 

pela Defensoria Pública. O(s) requerido(s), pessoalmente, por este 

mandado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159664 Nr: 280-22.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo da Silva Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Demarchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OBADIAS COUTINHO DOS REIS - 

OAB:7877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimaar o autor na pessoa de seu advogada para efetuar o deposito da 

diligencia do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento de da Carta Precatória 

para a citação do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60435 Nr: 775-13.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Gomes Damasceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89169 Nr: 1036-70.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalvo Alves Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Venham aos autos o nº do CPF do executado e os cálculos atualizados 

na mesma petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 110295 Nr: 182-08.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Argemiro 
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Barbosa Galindo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Analia Barbosa Galindo Marques, Municipio de 

Pontes e Lacerda - MT, José Barbosa Galindo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante das minhas férias marcadas para o mês de Abril, Redesigno 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 03.05.2018, às 14h00, 

primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 123156 Nr: 4999-18.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Silva Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS NACIONAL GAZIN LTDA em face de DOUGLAS SILVA 

LEAL, em que o autor requerer a desistência da ação.

Julgo extinto o feito nos termos do art. 485do VIII do CPC.

Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 124636 Nr: 5643-58.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Cleiton Rodrigues Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o autor para que se manifeste em dez dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 134253 Nr: 1038-35.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGPDS, Ivonete Carvalho de Souza, SGNS, SUZIMARA 

DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar o réu a implantar 

aos autores o benefício da pensão por morte, na base de um salário 

mínimo mensal, dividido entre os dois requerentes, retroagindo a data da 

citação, ou se for o caso, da data em que os autores realizaram o pedido 

administrativamente à autarquia, o que faço com fulcro assente no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Referido benefício deverá ser 

acrescido de atualização, remuneração do capital e compensação da 

mora através dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a 

redação da Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), 

devendo ser observado para tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal. 

Condenar o réu a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do 

autor que fixo em 10% sobre o valor do débito, observando-se o 

entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os honorários somente 

incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, §3º, I, do CPC.Transitado em julgado, proceda-se 

o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139881 Nr: 3642-66.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Ribas Terra - 

OAB:7205/MT, José Roberto Gomes Albéfaro - OAB:5.738-MT, Luiz 

Emidio Dantas Junior - OAB:7400, NUCLEO DE PRÁTICA JURIDICA DA 

UNEMAT - OAB:

 Certifico que a contestação juntada aos autos é tempestiva, portanto abro 

vistas dos autos para impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 142012 Nr: 4472-32.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete Juremeira de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante das minhas férias marcadas para o mês de Abril, Redesigno 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 03.05.2018, às 14h30, 

primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 142012 Nr: 4472-32.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete Juremeira de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 04.04.2018, às 

14h30, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154220 Nr: 10016-98.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson de Carvalho
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, O 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos autos é tempestiva, portanto abro 

vistas ao autor para impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154220 Nr: 10016-98.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, O 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO a antecipação de tutela pretendida, inaudita altera 

parte, para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO forneça 

mensalmente o medicamento ABIRATERONA 250mg ( indicado como 

medicamento derradeiro e o qual é descrito pelo receituário e laudo 

medico). OU no seu correspondente em pecúnia no valor de R$ 13.966,37 

(treze mil, novecentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos).

Além disso, determino que com a resposta ao ofício expedido ao NAT, os 

autos sejam conclusos, e sendo constatado que o medicamento é de uso 

experimental será revogada a liminar, conforme a jurisprudência 

amplamente dominante.

Fixo o prazo para cumprimento em 01 (um) mês, sob pena de multa diária 

de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da presente 

decisão.

Citem-se os requeridos com as advertências legais para apresentar 

resposta, querendo e no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia e confissão quanto à matéria de fato.

Realizada a citação e sendo apresentada a contestação dê-se vista ao 

autor para impugnação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156760 Nr: 11199-07.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Vieira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se acerca do mandado 

devolvido e certidão do oficial de justiça.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24301 Nr: 3596-34.2004.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação: Reivindicatória

Código: 24301

Vara: segunda

Requerente: Ailton Antonio da Silva

Requerido: INSS – Instituto Nacional da Seguridade Social

CERTIDÃO

Tatiane Ribeiro de Matos, Contadora Judicial da Comarca de Pontes e 

Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de minhas atribuições legais;

Certifico que na sentença de fls. 172/175., não houve condenação ao 

pagamento das custas processuais.

O referido é verdade e dou fé, dada e passada nesta cidade de Pontes e 

Lacerda, aos 29 de novembro de 2017.

E eu, Tatiane Ribeiro de Matos desta Comarca digitei e assino.

Tatiane Ribeiro de Matos

Distribuidora/Contadora/Partidora

Mat. 26094

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 99203 Nr: 1734-42.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA ROSA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Estudo Social foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para a parte autora se manifestar, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64456 Nr: 498-60.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação: Condenatória de Concessão de Benefício Assistencial ao 

deficiente

Código: 64456

Vara: segunda

Exequente: Guilherme Maciel

Executado: INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social

CERTIDÃO

Tatiane Ribeiro de Matos, Contadora Judicial da Comarca de Pontes e 

Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de minhas atribuições legais;

Certifico que na sentença de fl. 124/127 não houve condenação ao 

pagamento das custas processuais, na forma da Lei Estadual nº 

7.603/2001.

O referido é verdade e dou fé, dada e passada nesta cidade de Pontes e 

Lacerda, aos 29 de Novembro de 2017.

E eu, Tatiane Ribeiro de Matos desta Comarca digitei e assino.

Tatiane Ribeiro de Matos

Distribuidora/Contadora/Partidora

Mat. 26094

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86100 Nr: 3731-31.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orvelle Luiz Bitencourt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Ação: Ordinária de Cobrança

Código: 86100

Vara: Segunda

Requerente: Orvelle Luiz Bitencourt

Requerido: Itaú Seguros S/A

CERTIDÃO
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Tatiane Ribeiro de Matos, Contadora Judicial da Comarca de Pontes e 

Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de minhas atribuições legais;

Certifico que o pagamento das custas processuais determinada na 

sentença de flS. 117/120 ficará sob condição suspensiva de exigibilidade 

pelo prazo estabelecido no art. 98, §3º do NCPC, devido à concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça.

O referido é verdade e dou fé, dada e passada nesta cidade de Pontes e 

Lacerda, aos

 29 de novembro de 2017.

E eu, Tatiane Ribeiro de Matos desta Comarca digitei e assino.

Tatiane Ribeiro de Matos

Distribuidora/Contadora/Partidora

Mat. 26094

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94379 Nr: 5252-74.2014.811.0013

 AÇÃO: Habilitação para Adoção->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SPR, WOdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ-PeL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Donizeth de Freitas 

Faria - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação: Habilitação para Adoção

Código: 94379

Vara: segunda

Requerente: Silvia Perpétua Rosa e Wagner Onésimo de Brito

Requerido: este Juízo – Pontes e Lacerda/MT

CERTIDÃO

Tatiane Ribeiro de Matos, Contadora Judicial da Comarca de Pontes e 

Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de minhas atribuições legais;

Certifico que na sentença de fl. 38/39 não houve condenação ao 

pagamento das custas processuais.

O referido é verdade e dou fé, dada e passada nesta cidade de Pontes e 

Lacerda, aos 29 de novembro de 2017.

E eu, Tatiane Ribeiro de Matos desta Comarca digitei e assino.

Tatiane Ribeiro de Matos

Distribuidora/Contadora/Partidora

Mat. 26094

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 133220 Nr: 624-37.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iury Antonino Cunha Roman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARVALHO, MIRIA DE QUEIROZ 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE GOMES PAVEZI - 

OAB:17162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, tendo em vista a Objeção de 

Pré-executividade apresentada pela parte executada, e com amparo ao 

provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista a parte autora para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55609 Nr: 1115-88.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jenivaldo F. DA Silva & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 Ação: Execução Fiscal

Código: 55609

Vara: segunda

Exequente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

Executados: Jenivaldo F. da Silva e Cia Ltda - ME

CERTIDÃO

 Tatiane Ribeiro de Matos, Contadora Judicial da Comarca de Pontes e 

Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de minhas atribuições legais;

Certifico que, a parte executada efetuou o pagamento das custas e taxas 

judiciárias determinadas na sentença de fl. 88,conforme guia de nº 20924 

juntada na fl. 94.

O referido é verdade e dou fé, dada e passada nesta cidade de Pontes e 

Lacerda, aos 29 de novembro de 2017.

E eu, Tatiane Ribeiro de Matos desta Comarca digitei e assino.

Tatiane Ribeiro de Matos

Distribuidora/Contadora/Partidora

Mat. 26094

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61584 Nr: 1925-29.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação: Restabelecimento de auxílio-doença previdenciário c/c pedido de 

Conversão em aposentadoria por invalidez e preceito condenatório

Código: 61584

Vara: Segunda Vara

Requerente: Valdemar Alves da Silva

Requerido: INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social

CERTIDÃO

Tatiane Ribeiro de Matos, Contadora Judicial da Comarca de Pontes e 

Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de minhas atribuições legais;

Certifico que na sentença de fls. 60/62 não houve condenação ao 

pagamento das custas processuais, na forma da Lei Estadual nº 

7.603/2001.

O referido é verdade e dou fé, dada e passada nesta cidade de Pontes e 

Lacerda, aos 29 de novembro de 2017.

E eu, Tatiane Ribeiro de Matos desta Comarca digitei e assino.

Tatiane Ribeiro de Matos

Distribuidora/Contadora/Partidora

Mat. 26094

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80802 Nr: 2952-13.2012.811.0013

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, AC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anex Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Ação: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente

Código: 80802

Vara: Segunda

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Criança/adolescente (autor): A.C.

 Requerido: Anex Oliveira Costa

CERTIDÃO

Tatiane Ribeiro de Matos, Contadora Judicial da Comarca de Pontes e 

Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de minhas atribuições legais;

Certifico que na sentença de fls.63/64 não houve condenação ao 

pagamento das custas processuais, em decorrência da natureza da 

demanda, na forma do art. 141, § 2º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.

O referido é verdade e dou fé, dada e passada nesta cidade de Pontes e 

Lacerda, aos 29 de novembro de 2017.

E eu, Tatiane Ribeiro de Matos desta Comarca digitei e assino.

Tatiane Ribeiro de Matos

Distribuidora/Contadora/Partidora

Mat. 26094

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 94542 Nr: 5393-93.2014.811.0013
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 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Amparo Severino, Sidimar Amparo 

Severino, Susamar Amparo Severino, Celia Severino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que informe se a 

quantia em benefício dos autores, serão divididas de maneira igualitária na 

expedição de RPV.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106037 Nr: 4646-12.2015.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Léo Antonio da Cruz Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA BARROS CAPELEIRO - 

OAB:17374/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 Ação: Embargos à Execução

Código: 106037

Vara: Segunda Vara

Embargante: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

Embargado: Léo Antonio da Cruz Barbosa

CERTIDÃO

Tatiane Ribeiro de Matos, Contadora Judicial da Comarca de Pontes e 

Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de minhas atribuições legais;

Certifico que na sentença de fls. 37/38 não houve condenação ao 

pagamento das custas processuais, na forma da Lei Estadual nº 

7.603/2001.

O referido é verdade e dou fé, dada e passada nesta cidade de Pontes e 

Lacerda, aos 30 de Novembro de 2017.

E eu, Tatiane Ribeiro de Matos desta Comarca digitei e assino.

Tatiane Ribeiro de Matos

Distribuidora/Contadora/Partidora

Mat. 26094

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 129596 Nr: 7995-86.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSG, DEGS, MGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Ribas Terra - 

OAB:7205/MT, Luiz Emídio Dantas - OAB:3540-MT, WEDER DE 

LACERDA SILVA - OAB:18.773

 Isto posto, e com fulcro nos arts. 924, II, e 925 do NCPC, JULGO EXTINTO 

o processo, o fazendo com resolução do mérito, em decorrência do 

pagamento do débito relativo à prestação de alimentos devida pelo 

executado aos exequentes.De outro norte, NÃO CONHEÇO do pedido de 

fls. 69/72, em razão da preclusão consumativa operada no feito, motivo 

pelo qual MANTENHO a decisão de fl. 39, para o fim de determinar ao 

executado que promova a alienação do imóvel situado na Quadra 19, Lote 

9, do Residencial Vera, em Pontes e Lacerda, bem como partilhe de 

maneira igualitária com a exequente Mônica de Souza Gomes o valor 

auferido com a venda, sob pena de incorrer na multa mensal na cifra de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), a reverter em favor da exequente, com 

vigência desde a sua intimação (fl. 54, em 18 de setembro de 2017).DEIXO 

de impor ao executado o pagamento de verba devida à exequente a título 

de aluguel pelo uso da propriedade do casal, visto que a multa mensal 

oportunamente arbitrada já tem a finalidade almejada.NOTIFIQUEM-SE a 

Defensoria Pública e o Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade do 

Estado de Mato Grosso.EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134249 Nr: 1035-80.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA PEREIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇOES S/A 

– CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Ação: procedimento ordinário

Código: 134249

Vara: Segunda

Requerente: Vera Lúcia Pereira Marques

Requerido: Embratel TVSAT Telecomunicações

CERTIDÃO

Tatiane Ribeiro de Matos, Contadora Judicial da Comarca de Pontes e 

Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de minhas atribuições legais;

Certifico que o pagamento das custas processuais determinada na 

sentença de fl. 51 ficará sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo estabelecido no art. 98, §3º do NCPC, devido à concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça.

O referido é verdade e dou fé, dada e passada nesta cidade de Pontes e 

Lacerda, aos

 08 de novembro de 2017.

E eu, Tatiane Ribeiro de Matos desta Comarca digitei e assino.

Tatiane Ribeiro de Matos

Distribuidora/Contadora/Partidora

Mat. 26094

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150294 Nr: 8128-94.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MADS, MAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ-PeL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação: Guarda

Código: 150294

Vara: Segunda

Requerentes: Maiza Aires Bento e Marcos Antonio da Silva

Requerido: Este Juízo – Pontes e Lacerda/MT

CERTIDÃO

Tatiane Ribeiro de Matos, Contadora Judicial da Comarca de Pontes e 

Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de minhas atribuições legais;

Certifico que o pagamento das custas processuais determinada na 

sentença de fl. 19 ficará sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo estabelecido no art. 98, §3º do NCPC, devido à concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça.

O referido é verdade e dou fé, dada e passada nesta cidade de Pontes e 

Lacerda, aos

 08 de novembro de 2017.

E eu, Tatiane Ribeiro de Matos desta Comarca digitei e assino.

Tatiane Ribeiro de Matos

Distribuidora/Contadora/Partidora

Mat. 26094

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18393 Nr: 2275-95.2003.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Carmo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT., Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação: Reivindicatória de Aposentadoria por Idade

Código: 18393

Vara: segunda
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Exeqüente: Ilda Carmo da Silva

Executado: INSS –Instituto Nacional de Seguridade Social

CERTIDÃO

Tatiane Ribeiro de Matos, Contadora Judicial da Comarca de Pontes e 

Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de minhas atribuições legais;

Certifico que na sentença de fl. 119 não houve condenação ao pagamento 

das custas processuais.

O referido é verdade e dou fé, dada e passada nesta cidade de Pontes e 

Lacerda, aos 29 de novembro de 2017.

E eu, Tatiane Ribeiro de Matos desta Comarca digitei e assino.

Tatiane Ribeiro de Matos

Distribuidora/Contadora/Partidora

Mat. 26094

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41000 Nr: 3295-82.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Droga Sara Drogaria Ltda, João Batista de 

Jesus Souza, Wilto Ferreira Barcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Ribas Terra - 

OAB:7205/MT

 Ação: Execução Fiscal

Código: 41000

Vara: segunda

Exequente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

Executados: Droga Sara Drogaria LTDA; João Batista de Jesus de Souza; 

Wilto Ferreira Barcelos.

CERTIDÃO

 Tatiane Ribeiro de Matos, Contadora Judicial da Comarca de Pontes e 

Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de minhas atribuições legais;

Certifico que, a parte executada efetuou o pagamento das custas e taxas 

judiciárias determinadas na sentença de fls.147/147v,conforme guia de nº 

6423 juntada na fl. 168.

O referido é verdade e dou fé, dada e passada nesta cidade de Pontes e 

Lacerda, aos 29 de novembro de 2017.

E eu, Tatiane Ribeiro de Matos desta Comarca digitei e assino.

Tatiane Ribeiro de Matos

Distribuidora/Contadora/Partidora

Mat. 26094

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52292 Nr: 3614-79.2009.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Mário Almeida da Silva, Maria Inês Parolin 

Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação: Execução de Título Extrajudicial

Código: 53359

Vara: segunda

Exequente: José Vicente Nunes

Executado: Reginaldo Ferreira Martins

CERTIDÃO

Tatiane Ribeiro de Matos, Contadora Judicial da Comarca de Pontes e 

Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de minhas atribuições legais;

Certifico que na sentença de fl. 137 não houve condenação ao pagamento 

das custas processuais.

O referido é verdade e dou fé, dada e passada nesta cidade de Pontes e 

Lacerda, aos 29 de novembro de 2017.

E eu, Tatiane Ribeiro de Matos desta Comarca digitei e assino.

Tatiane Ribeiro de Matos

Distribuidora/Contadora/Partidora

Mat. 26094

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55607 Nr: 1113-21.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A.M. do Nascimento, Márcia Antonelli Moura 

do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MÁRCIA ANTONELLI MOURA DO 

NASCIMENTO, Cpf: 40994562187, brasileiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de 20 dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

Bem(ns) Penhorado(s): R$1.841,80 (mil oitocentos e quarenta e um reais e 

oitenta centavos)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

 Pontes e Lacerda, 15 de dezembro de 2017

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63127 Nr: 3469-52.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euripedes Rodrigues Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Crystiane da Cunha Bezerra - 

OAB:7.709 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação: Concessão de aposentadoria por invalidez

Código: 63127

Vara: segunda

Exequente: Eurípedes Rodrigues Ferreira

Executado: INSS. Instituto Nacional de Seguridade Social

CERTIDÃO

Tatiane Ribeiro de Matos, Contadora Judicial da Comarca de Pontes e 

Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de minhas atribuições legais;

Certifico que na sentença de fl. 98/101 não houve condenação ao 

pagamento das custas processuais.

O referido é verdade e dou fé, dada e passada nesta cidade de Pontes e 

Lacerda, aos 29 de novembro de 2017.

E eu, Tatiane Ribeiro de Matos desta Comarca digitei e assino.

Tatiane Ribeiro de Matos

Distribuidora/Contadora/Partidora

Mat. 26094

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64456 Nr: 498-60.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação: Condenatória de Concessão de Benefício Assistencial ao 

deficiente

Código: 64456

Vara: segunda

Exequente: Guilherme Maciel
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Executado: INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social

CERTIDÃO

Tatiane Ribeiro de Matos, Contadora Judicial da Comarca de Pontes e 

Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de minhas atribuições legais;

Certifico que na sentença de fl. 124/127 não houve condenação ao 

pagamento das custas processuais, na forma da Lei Estadual nº 

7.603/2001.

O referido é verdade e dou fé, dada e passada nesta cidade de Pontes e 

Lacerda, aos _ de Novembro de 2017.

E eu, Tatiane Ribeiro de Matos desta Comarca digitei e assino.

Tatiane Ribeiro de Matos

Distribuidora/Contadora/Partidora

Mat. 26094

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80487 Nr: 2597-03.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvaldo Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Universidade do Estado de Mato 

Grosso-UNEMAT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiane Battistetti Berlanga - 

OAB:6810-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:15256, Willian Cézar Nonato da Costa - OAB:12985

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81537 Nr: 3718-66.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Luiz Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação: Execução contra a Fazenda Pública

Código: 81537

Vara: Segunda Vara

Requerente: Paulo Luiz Ferreira

Requerido: INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social

CERTIDÃO

Tatiane Ribeiro de Matos, Contadora Judicial da Comarca de Pontes e 

Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de minhas atribuições legais;

Certifico que na sentença de fls. 208/211 não houve condenação ao 

pagamento das custas processuais, na forma do art. 109, §3º da 

Constituição Federal/88.

O referido é verdade e dou fé, dada e passada nesta cidade de Pontes e 

Lacerda, aos 30 de Novembro de 2017.

E eu, Tatiane Ribeiro de Matos desta Comarca digitei e assino.

Tatiane Ribeiro de Matos

Distribuidora/Contadora/Partidora

Mat. 26094

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82878 Nr: 241-98.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Leonel de Menezes, José Leonel de 

Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Ação: Execução Fiscal

Código: 82878

Vara: segunda

Exequente: Fazenda Pública Nacional

Executados: Oscar Leonel de Menezes e José Leonel de Menezes

CERTIDÃO

Tatiane Ribeiro de Matos, Contadora Judicial da Comarca de Pontes e 

Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de minhas atribuições legais;

Certifico que na sentença de fls. 70/70v., não houve condenação ao 

pagamento das custas processuais.

O referido é verdade e dou fé, dada e passada nesta cidade de Pontes e 

Lacerda, aos 29 de novembro de 2017.

E eu, Tatiane Ribeiro de Matos desta Comarca digitei e assino.

Tatiane Ribeiro de Matos

Distribuidora/Contadora/Partidora

Mat. 26094

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84026 Nr: 1485-62.2013.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Tony Ferreira de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Dantas dos Santos 

Encenha - OAB:9978-A/MT

 Ação: Reintegração/Manutenção de posse

Código: 84026

Vara: segunda

Requerente: Alex Tony Ferreira de Queiroz

Requerido: Nelson Pereira da Silva

CERTIDÃO

 Tatiane Ribeiro de Matos, Contadora Judicial da Comarca de Pontes e 

Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de minhas atribuições legais;

Certifico que, a presente demanda não apresenta débitos em relação às 

custas processuais, prolatada na sentença de fls. 113/115, em razão do 

recolhimento na propositura da ação, conforme guia de nº 52449/52448 

juntada às fls. 24/25.

O referido é verdade e dou fé, dada e passada nesta cidade de Pontes e 

Lacerda, aos 29 de novembro de 2017.

E eu, Tatiane Ribeiro de Matos desta Comarca digitei e assino.

Tatiane Ribeiro de Matos

Distribuidora/Contadora/Partidora

Mat. 26094

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85926 Nr: 3551-15.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Francisco de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alta Energia Emprendimentos e Construções 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B, MAX DELIS DE QUEIROZ - OAB:16802-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Oliveira Assis - 

OAB:OAB/MG 108762

 Ação: De Cobrança

Código: 85926

Vara: segunda

Exequente: João Francisco de Oliveira

Executado: Alta Energia Empreendimentos e Construções S/A

CERTIDÃO

Tatiane Ribeiro de Matos, Contadora Judicial da Comarca de Pontes e 

Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de minhas atribuições legais;

Certifico que o pagamento das custas processuais determinada na 

sentença de fl. 238., ficará sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo estabelecido no art. 98, §3º do NCPC, devido à concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça.

O referido é verdade e dou fé, dada e passada nesta cidade de Pontes e 

Lacerda, aos 29 de novembro de 2017.

E eu, Tatiane Ribeiro de Matos desta Comarca digitei e assino.

Tatiane Ribeiro de Matos

Distribuidora/Contadora/Partidora
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Mat. 26094

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86369 Nr: 4012-84.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação: Aposentadoria por idade rural

Código: 86369

Vara: segunda

Requerente: Maria Oliveira Silva

Requerido: INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social

CERTIDÃO

Tatiane Ribeiro de Matos, Contadora Judicial da Comarca de Pontes e 

Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de minhas atribuições legais;

Certifico que na sentença de fls. 57/62 não houve condenação ao 

pagamento das custas processuais.

O referido é verdade e dou fé, dada e passada nesta cidade de Pontes e 

Lacerda, aos 29 de novembro de 2017.

E eu, Tatiane Ribeiro de Matos desta Comarca digitei e assino.

Tatiane Ribeiro de Matos

Distribuidora/Contadora/Partidora

Mat. 26094

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92830 Nr: 4109-50.2014.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON DOS SANTOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária

Código: 92830

Vara: Segunda

Requerente: Banco Wolkswagen S/A

Requerido: Gerson dos Santos Martins

CERTIDÃO

 Tatiane Ribeiro de Matos, Contadora Judicial da Comarca de Pontes e 

Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de minhas atribuições legais;

Certifico que, a presente demanda não apresenta débitos em relação às 

custas processuais, em razão do recolhimento na propositura da ação, 

conforme guias de nº 87920/87921 juntadas às fls. 48/49.

O referido é verdade e dou fé, dada e passada nesta cidade de Pontes e 

Lacerda, aos 29 de novembro de 2017.

E eu, Tatiane Ribeiro de Matos desta Comarca digitei e assino.

Tatiane Ribeiro de Matos

Distribuidora/Contadora/Partidora

Mat. 26094

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93436 Nr: 4541-69.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeferson Costa Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi Noroeste/MT-Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão de Associados.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 Ação: Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica

Código: 93436

Vara: Segunda Vara

Requerente: Jeferson Costa Miranda

Requerido: Sicredi Noroeste/MT Cooperativa de Crédito de Livre Admissião 

de Associados

CERTIDÃO

CERTIFICO para os devidos fins, que a parte requerida efetuou o 

recolhimento das custas e taxas processuais determinada na r. sentença 

de fl. 151.

O referido é verdade e dou fé, dada e passada nesta cidade de Pontes e 

Lacerda, aos 29 de novembro de 2017.

E eu, Tatiane Ribeiro de Matos desta Comarca digitei e assino.

Tatiane Ribeiro de Matos

Distribuidora/Contadora/Partidora

Mat. 26094

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144622 Nr: 5538-47.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeronimo Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luis de Almeida 

Avelar - OAB:9. 721 - A/MT

 Ação: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária

Código: 144622

Vara: segunda

Requerente: Fiat Administradora de Consórcios LTDA

Requerido: Jerônimo Francisco da Silva

CERTIDÃO

 Tatiane Ribeiro de Matos, Contadora Judicial da Comarca de Pontes e 

Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de minhas atribuições legais;

Certifico que, a presente demanda não apresenta débitos em relação às 

custas processuais, prolatada na sentença de fls. 103/104, em razão do 

recolhimento na propositura da ação, conforme guia de nº 32656 juntada 

às fls. 55/56.

O referido é verdade e dou fé, dada e passada nesta cidade de Pontes e 

Lacerda, aos 30 de novembro de 2017.

E eu, Tatiane Ribeiro de Matos desta Comarca digitei e assino.

Tatiane Ribeiro de Matos

Distribuidora/Contadora/Partidora

Mat. 26094

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 149968 Nr: 7918-43.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Kelli Cristina de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81639 Nr: 3834-72.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzimar de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:MT-8506-A

 Ação: Cobrança de DPVAT

Código: 81639

Vara: Segunda Vara

Requerente: Luzimar de Souza

Requerido: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.

CERTIDÃO

CERTIFICO para os devidos fins, que a parte requerida efetuou o 

recolhimento das custas e taxas processuais determinada na r. sentença 

de fls. 166/168.

O referido é verdade e dou fé, dada e passada nesta cidade de Pontes e 

Lacerda, aos 29 de novembro de 2017.

E eu, Tatiane Ribeiro de Matos desta Comarca digitei e assino.

Tatiane Ribeiro de Matos

Distribuidora/Contadora/Partidora

Mat. 26094

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158240 Nr: 11945-69.2017.811.0013

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNSdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 Certifico para os devidos fins de direito que, o advogado da 

representada, o Dr Hilman Moura Vargas OAB/MT 19516-A, foi 

devidamente intimado da audiência designada para o dia 10 de janeiro de 

2018 às 13h00, bem como para apresentar defesa prévia no prazo de 03 

(três) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 98495 Nr: 1454-71.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIDES DE PAULA, CUSTÓDIO BISPO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA AMBAR DO AMARAL, Espólio de 

Antonio Carlos Lopes do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES - OAB:13.384/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Cortezia de Souza 

- OAB:208.632/SP, Luiz Manoel Gomes Junior - OAB:123.351/SP, 

Manoel Tobal Garcia Junior - OAB:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155470 Nr: 10601-53.2017.811.0013

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WMdA, KBMNdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ-PeL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido de guarda provisória para que os requerentes possam 

levar as crianças que se encontram no LAC de Pontes e Lacerda para 

passaram as festas de fim de ano em sua residência como forma de 

propociar melhores condições e convivências entre adotantes e 

adotandos.

Logo, não obstante a louvável iniciativa entendo que por ora melhor se 

afigura manter a decisão que concedeu a autorização para que as 

crianças passem as festas de fimd e ano com os funcionários do LAC.

ISSO POSTO,

INDEFIRO o pedido.

Ao requerente para emendar a inicial para cumular o pedido de destituição 

do poder familiar.

Manifestação do Ministério Público pelo indeferimento do pedido.

É o breve Relatório. Passo a decidir.

Consoante se depreende das informações prestadas já consta 

autorização para as crinaças passarem os eventos festivos com os 

funcionários do LAC de Pontes e Lacerda.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 111134 Nr: 566-68.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTIDES DE SOUZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO ZUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA CAROLINA RIBEIRO E 

SOUZA MOLEIRINHO - OAB:94281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA HORTA PEGORARO - 

OAB:304590, Cristina Rodrigues Wolter Sabino de Freitas - 

OAB:230.449

 Vistos em correição.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ARISTIDES 

SOUZA FILHO contra a sentença proferida nos autos e decisão 

interlocutória de fl. 287.

Primeiramente, cumpre ter presente que os embargos de declaração 

devem, inevitavelmente, ser conhecidos, haja vista que interpostos 

tempestivamente (fl. 300), todavia, devido à natureza da matéria veiculada, 

os embargos devem ser rejeitados.

Com efeito, de acordo com a norma de regência, a viabilidade técnica dos 

embargos de declaração está condicionada a existência de omissão, 

obscuridade, contradição ou erro material de que padeça determinada 

decisão judicial ou sentença. Em hipótese alguma, os embargos de 

declaração podem ser manejados com o objetivo exclusivo de modificar o 

julgado e viabilizar o reexame da matéria, sob pena de desvio da função 

jurídico-processual desta modalidade do recurso.

Neste sentido, o embargante afirmou a existência de omissão, contradição 

e obscuridade na sentença/decisão.

Outrossim, não vislumbro nos autos a presença dos requisitos alegados, 

uma vez que a decisão prolatada de forma clara, lógica e completa, não 

possui qualquer omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar este juízo, seja de ofício ou a requerimento da parte.

 Deste modo, não se sustenta a suposta omissão, haja vista que a 

decisão/sentença, devidamente fundamentada, afastou qualquer 

possibilidade de ponto omissivo a ser pronunciado pelo julgador, de forma 

que o seu acolhimento resta prejudicado.

Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios ofertados por 

ARISTIDES SOUZA FILHO e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra 

o conteúdo da decisão interlocutória e sentença embargada.

DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso 

[art. 1.026, caput, do Novo Código de Processo Civil].

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87420 Nr: 5127-43.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Amorim & Promocena Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alta Energia Emprendimentos e Construções 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Oliveira Assis - 

OAB:OAB/MG 108762, Gustavo Pinto Coelho Vimeiro - 

OAB:MG-99550

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação das partes para que se manifestem 

acerca do cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018322/1/2018 Página 971 de 1071



 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102909 Nr: 3316-77.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscar Leonel de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Oliveira da Silva Blecha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOMINGUES 

FERNANDES - OAB:13.384/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte executada para, no prazo de 

5 (cinco) dias, manifestar-se sobre as peças juntadas às fls. 233/234.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 122961 Nr: 4876-20.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMARCOS OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INDEFIRO o pedido de obtenção da declaração de imposto de renda do 

devedor fiduciante, ora requerido.

O requerente além de não ter fundamentado as razões pela qual pretende 

tal providência pelo juízo, propugna pela obtenção de informação que, 

naturalmente, tem por escopo descobrir a existência de eventual 

patrimônio declarado pelo devedor, com a finalidade de praticar atos 

típicos de constrição patrimonial, cuja admissão, em regra, é viabilizada na 

fase executiva do processo sincrético ou no curso de ação autônoma 

executiva.

 Logo, a pretensão ventilada não se amolda ao procedimento estabelecido 

pelo Decreto-lei nº 911/69.

Por outro lado, DEFIRO o pedido de pesquisa acerca do atual endereço do 

réu, ora devedor fiduciante.

PROCEDA-SE ao acesso através dos sistemas eletrônicos BacenJud 2.0, 

Infojud e Siel.

Com as respostas, na hipótese de obter endereço(s) diverso(s) 

daquele(s) diligenciado(s) nos autos, EXPEÇA-SE mandado/carta 

precatória com a finalidade de apreender o veículo alienado 

fiduciariamente em garantia e, após, citar o réu.

INTIME-SE o autor, credor fiduciário, por meio de seu advogado, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 159308 Nr: 76-75.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LOdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE o exequente, por meio de seu advogado, via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando aos autos o título 

executivo judicial, bem como a certidão de trânsito em julgado, uma vez 

que o termo de audiência de instrução e julgamento não contém o 

conteúdo da homologação da verba alimentar informada no bojo da inicial.

Com o decurso do prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a 

conclusão dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 59360 Nr: 4926-56.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinei Batista dos Santos, Regina Aparecida dos 

Santos Rodrigues, Rosimauro Batista dos Santos, Jesus Aparecido dos 

Santos, Sueli Batista dos Santos, Rosemary Batista dos Santos, Roseli 

Batista dos Santos, Maria Aparecida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 4926-56.2010.811.0013Código nº 59360Vistos em 

correição.O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL apresentou 

impugnação aos cálculos da contabilista do juízo ao argumento de que o 

período que em o exequente recebeu o benefício de prestação continuada 

(LOAS) não foi excluído do cômputo do valor devido aos exequentes, 

providência imprescindível uma vez que são benefícios inacumuláveis, 

bem como a contabilista computou o abono anual referente ao ano de 

2013, valor este recebido administrativamente.Instado a se manifestar, os 

exequentes permaneceram inertes (fl. 195)....Deste modo, INDEFIRO a 

impugnação ao cálculo do contador e, por consequência, HOMOLOGO o 

cálculo trazido pelo exequente à fl. 184.INTIME-SE.Preclusas as vias 

impugnatórias da presente decisão, DETERMINO:I – a confecção de 

expediente administrativo, a ser remetido à Presidência do e. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região, para a realização do pagamento da 

quantia em dinheiro equivalente a R$ 2.195,29 (dois mil, cento e noventa e 

cinco reais e vinte e nove centavos), em benefício dos exequentes (art. 

535, § 3º, I, do NCPC), expedindo-se a requisição de pequeno valor e 

fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito;II – a confecção de expediente administrativo, a ser 

remetido à Presidência do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

para a realização do pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 

4.097,11 (quatro mil, noventa e sete reais e onze centavos), em benefício 

de André Luis de Almeida Avelar (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 

405/2016-CJF), expedindo-se a requisição de pequeno valor e fazendo-se 

o pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo 

crédito.EXPEÇA-SE o necessário.Pontes e Lacerda, 11 de janeiro de 

2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 82865 Nr: 227-17.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENEIDA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 89801 Nr: 1583-13.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madrona Supermercados LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigovale de Guaporé Com. E Ind. De Carnes 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 90002 Nr: 1785-87.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Divino Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Credito, Financiamento e 
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Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA LIBÓRIO 

FELICIANO SATHLER - OAB:8516, Fania Liborio Feliciano - 

OAB:10015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Grafotécnico foi 

juntado aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos 

vistas para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 100725 Nr: 2481-89.2015.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCDC, JRCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Luiz Gomes da Silva - 

OAB:17.690/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katya Regina Novak de 

Moura - OAB:15989/MT

 Vistos em correição.

A despeito da justificativa apresentada à fl. 61, considerando a 

imprescindibilidade da apresentação do estudo psicossocial já 

determinado, ORDENO o retorno dos autos ao setor técnico, após o 

retorno da psicóloga nomeada, a fim de que seja realizada a diligência, no 

prazo de 30 (trinta) dias.

Em seguida, CUMPRA-SE o restante do interlocutório proferido à fl. 25.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 108224 Nr: 5477-60.2015.811.0013

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE BATTISTETTI 

BERLANGA - OAB:6810/B

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 112906 Nr: 1173-81.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO MARTINS MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

acostado às fls. 115/128, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista 

a parte autora para que apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 158818 Nr: 12301-64.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da declaração de 

hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos do art. 100, caput, c.c. parágrafo único, do NCPC.

Processem-se os autos em segredo de justiça, nos termos do artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

CITE-SE o executado para no prazo de 03 (três) dias efetuar o pagamento 

do débito alimentar no montante de R$ 1.414,87 (mil, quatrocentos e 

quatorze reais e oitenta e sete centavos), referente ao período de outubro 

a dezembro de 2017, bem como as parcelas que se vencerem no curso 

da demanda até o efetivo pagamento do débito, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser decretada sua 

prisão civil nos moldes do art. 528, § 3º, c.c. art. 528, §7°, do Novo Código 

de Processo Civil e Súmula 309 do STJ, “litteris”: “O débito alimentar que 

autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três 

prestações anteriores ao ajuizamento da ação e as que vencerem no 

curso do processo”.

Não efetuado o pagamento do valor do débito no prazo para pagamento 

voluntário, ABRA-SE vista ao exequente, por meio da Defensoria Pública 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito em 

termos de prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Por fim, COLHA-SE a manifestação do Ministério Público, 

PROMOVENDO-SE, na sequência, a conclusão dos autos.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59463 Nr: 5029-63.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT, Sinomar Francisco dos Santos - OAB:4815 

OAB/RO

 Ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60210 Nr: 552-60.2011.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 Compulsando os autos, verifico o pedido de desarquivamento, assim, nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos, para intimação da parte Autora manifestar, no prazo 

de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81308 Nr: 3494-31.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gedario Liberto de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ciência às partes do retorno dos autos da Segunda Instância de 

Julgamento, a fim de que requeiram o que entender cabível.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias e na hipótese de nada ter requerido, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 82865 Nr: 227-17.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENEIDA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ciência às partes do retorno dos autos da Segunda Instância de 

Julgamento, a fim de que requeiram o que entender cabível.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias e na hipótese de nada ter requerido, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91023 Nr: 2624-15.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusmira Ribeiro Duarte Soares, Maria Aparecida Alves 

Fernandes, Marli Pinheiro Torres, Rosicleia da Silva Ataide, Alexandre 

Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 2624-15.2014.811.0013

Cód. nº. 91023

Vistos em correição.

REITERE-SE o cumprimento do interlocutório de fls. 755/755vº, 

expedindo-se nova intimação aos peritos nomeados, a fim de que se 

manifestem em 10 (dez) dias, sob pena de remoção.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 10 de janeiro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 105405 Nr: 4319-67.2015.811.0013

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO MIRANDA DE SOUZA, ELCIO SERPA 

SILGUERO, Adenilto Marques da Silva, Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILENE MARIA DO CARMO 

BISSOLLI - OAB:17061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o trânsito em julgado do v. acórdão proferido nos autos (fl. 

114), REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 113433 Nr: 1426-69.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBERTON LIMEIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11.340 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Vistos em correição.

O alvará eletrônico de levantamento de valores já foi expedido nos autos 

em favor do autor, credor fiduciário (fl. 93).

Logo, INDEFIRO o pedido de fls. 97/98.

INTIMEM-SE.

Após, ARQUIVEM-SE os autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 130460 Nr: 8330-08.2016.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FS, CLBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ-PeL, RPM, SEZM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Pontes e Lacerda - MT - OAB:

 DELIBERAÇÕES

a) Segundo a dicção do art. 520, § 1º, da CNGCGJ/MT, ordeno que os 

registros telemáticos, em audiovisual, dos atos realizados na presente 

solenidade sejam sujeitados à gravação magnética em mídia digital 

(CD-ROM não regravável), que posteriormente deverá ser anexada aos 

autos, devendo, igualmente, ser providenciada cópia a ser gravada no 

hard-disk do servidor, na forma do que dispõem os arts. 520 e 522 da 

CNGCGJ/MT. De suma importância realçar, outrossim, que, de acordo com 

o que dispõem o art. 460, § 1º, do NCPC e o item 2.20.4 da CNGCGJ/MT 

não será realizada a transcrição das declarações registradas.

b) DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público quanto a desistência 

da inquirição do autor Fernando Saab.

c) Cuida-se de AÇÃO DE GUARDA ajuizada por FERNANDO SAAB e 

CLÉLIA LUIZA BUENO SAAB, devidamente qualificados, em desfavor de 

ROBER PEREZ MELGAR e SILVIA EUGÊNIA ZEBALLO MONTALVAN, 

também qualificados.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 7/40.

Na decisão proferida à fl. 57, determinou-se a emenda da inicial.

A parte autora atendeu o chamado judicial às fls. 60/61.

Às fls. 72/73, este juízo indeferiu a guarda provisória da infante.

Os réus foram citados por edital, apresentaram contestação às fls. 

125/127, por meio de curador especial.

A réplica consta às fls. 131/134.

Foi designada audiência de instrução e julgamento (fl. 141), com intuito de 

colher a prova oral.

Os autores ofereceram alegações finais de forma oral, reiterando o pedido 

contido na exordial. Por sua vez, o douto Defensor Público, também de 

maneira oral, verteu as suas derradeiras alegações, pugnando, em 

síntese, pela improcedência do pedido inicial. Por fim, o Ministério Público 

pugnou pela procedência do pedido, ressaltando que a ausência do 

cadastramento dos autores como família acolhedora não impediria o êxito 

da pretensão deduzida na exordial.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Inicialmente, cabe esclarecer que inexistem irregularidades a serem 

sanadas que ocasionem prejuízo ao julgamento do presente feito. As 

provas produzidas durante a instrução probatória, consistentes em 

relatório da equipe multidisciplinar da Comarca de Brasília/DF e prova oral, 

além da documentação juntada no decorrer do trâmite do processo, dá 

azo suficiente ao livre e desimpedido convencimento deste juízo para 

prolatar sua decisão final. Inexistindo, também, preliminares a serem 

enfrentadas, passa-se diretamente à análise da questão de fundo da 

demanda em apreço.

Neste passo, sabe-se que, nas situações que envolvem menores, o 

cuidado na defesa dos seus interesses exige um conjunto de fatores que 

deve ser observado para propiciar o bem-estar da criança/adolescente.

O princípio do melhor interesse da criança/adolescente fundamenta-se no 

reconhecimento da peculiar condição de pessoa humana em 

desenvolvimento atribuída aos indivíduos que transitam pelo período da 

infância e juventude. Crianças e adolescentes são pessoas que ainda não 

desenvolveram completamente sua personalidade, estando em processo 

de formação física, psíquica, intelectual, moral e social, devendo ser 

colocadas a salvo de situações de negligência, discriminação, exploração, 

violência e opressão que representem risco ao seu desenvolvimento. É 

dever da família, portanto, da sociedade e do Estado assegurar à criança 

e ao adolescente, com absoluta prioridade, seus direitos fundamentais 

(art. 227 da Constituição da República).
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Este princípio veio como forma de atender a tal determinação 

constitucional, já que deve estar presente em todas as áreas 

concernentes à família e à infância. Tem como consequência dar ao juiz 

um poder discricionário de decidir diferente da lei se melhor interessar à 

criança/adolescente. Ou seja, neste diapasão, o juiz deve buscar o que é 

mais vantajoso ao modo de vida do menor, seu desenvolvimento, seu 

futuro, sua felicidade e seu equilíbrio.

Ao exercício da guarda igualmente sobrepõe-se o princípio do melhor 

interesse da criança e do adolescente, que não se pode delir, em momento 

algum, porquanto o instituto da guarda foi concebido, de rigor, para 

proteger o menor, para colocá-lo a salvo de situação de perigo, tornando 

perene sua ascensão à vida adulta. Não há, portanto, tutela de interesses 

de uma ou de outra parte em processos deste jaez; há, tão-somente, a 

salvaguarda do direito a criança e do adolescente em deter para si 

prestada assistência material, moral e educacional, nos termos do art. 33 

do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Devem as partes pensar, de forma comum, no bem-estar dos menores, 

sem intenções egoísticas, caprichosas, ou ainda, de vindita entre si, tudo 

isso para que possam – as crianças – usufruir harmonicamente da família 

que possuem, tanto a materna, quanto a paterna, porque a criança ou 

adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de sua família, 

conforme dispõe o art. 19 do ECA (nesse sentido: STJ, REsp 964.836/BA, 

Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02/04/2009, DJe 

04/08/2009).

Com efeito, o parecer psicossocial de lavra da equipe técnica do juízo de 

Brasília, ao esclarecer as condições dos requerentes, concluiu o seguinte 

(“sic” fls. 110/113):

(...)

Outrossim, observou-se uma família disposta a viver essa guarda e 

responsabilidade, pois, conforme a Sra. Clélia verbalizou “já sabemos 

como é e sabemos que não será fácil”, mostrando-se tranquila com a 

perspectiva de receber e acolher Cláudia.

No que tange ao pedido formulado pela Defensoria Pública, no sentido de 

que a ausência de cadastro dos autores como “família acolhedora” 

obstaculizaria a procedência do pedido contido na inicial, é certo que o 

mesmo não se sustenta à luz do caso concreto. Isto porque, conforme 

manifestação ministerial, a adolescente encontra-se abrigada há mais de 4 

(quatro) anos e encontra-se na iminência de completar a maioridade, de 

modo que postergar o deslinde da causa afrontaria o princípio do melhor 

interesse da menor. Ademais disso, consoante as provas colhidas na 

presente oralidade, os autores e a adolescente estabeleceram forte 

vínculo afetivo, o que corrobora a conclusão de que a procedência do 

pedido inicial mostra-se de rigor.

Portanto, pelo que se extrai dos autos, percebe-se necessário o 

deferimento da guarda aos autores da demanda, tendo em vista que eles 

apresentam maiores condições psicológicas e materiais de arcar com a 

manutenção da saúde e do bem-estar da menor.

Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial, na forma do art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de CONCEDER a 

guarda definitiva da menor C. E. P. Z. aos requerentes FERNANDO SAAB 

e CLÉLIA LUIZA BUENO SAAB, devidamente qualificados nos autos, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do NCPC.

No mais, presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, tal qual previstos no art. 300 do Código de Ritos Civis, DEFIRO a 

guarda provisória da adolescente C. E. P. Z. em prol dos autores da 

presente ação. EXPEÇA-SE o respectivo termo de guarda provisória.

Em atenção ao princípio da sucumbência, CONDENO a parte ré ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, além dos 

honorários de advogado, os quais ficam fixados no importe de R$ 

1.000,00 (mil reais), conforme art. 85, § 8º, do NCPC. No entanto, a 

cobrança de tais verbas fica isenta sua exigibilidade, uma vez que DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos moldes do art. 98, § 3º, 

do NCPC.

Saem os presentes devidamente intimados.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em seguida, EXPEÇA-SE termo de guarda definitiva 

da infante, TRASLADANDO-SE cópia desta sentença para os autos da 

guia de acolhimento nº. 1001-42.2016.811.0013. Ao final, em nada sendo 

requerido pelos interessados, REMETAM-SE os autos ao arquivo, mediante 

as baixas e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 146597 Nr: 6449-59.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudia Vilela Goulart Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo da Cunha Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5468/MT, Suérika Maia de Paula Carvalho - 

OAB:6514/MT

 Isto posto, REJEITO a prejudicial de mérito deduzida pelo réu.III. Do 

saneamento.Considerando que não subsistem mais questões preliminares 

que demandem análise e, conforme se denota do exame dos autos, os 

ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer 

nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes 

temas e superada a etapa referente à realização do exame dos requisitos 

de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos 

processuais), DECLARO o feito saneado, uma vez que inexistem vícios 

formais ou materiais a serem suprimidos, de modo que o feito está 

preparado, portanto, para o seu regular desenvolvimento.DELIMITO a 

questão de fato a comprovação do dano moral sofrido pela(s) autora(s), 

fixando como ponto controvertido a conduta, o dano e a sua extensão, 

bem como o nexo de causalidade. Assim, ADMITO como meio de prova 

para o deslinde da celeuma, a produção de prova oral, consistente na 

inquirição de testemunhas e depoimento pessoal das partes.DELIMITO, 

outrossim, como questão de direito a comprovação do prejuízo de ordem 

moral.Saliento que as partes deverão observar o ônus da prova na forma 

ordinária, nos termos do art. 373, incisos I e II, do NCPC, uma vez que não 

há circunstâncias excepcionais que justifiquem a sua distribuição de modo 

diverso, conforme autoriza o art. 373, §1°, do NCPC.Para tanto, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de fevereiro de 2018, às 

14h00min.INTIMEM-SE partes, por meio de seus advogados, via DJE, para 

que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentem rol de testemunhas 

cujos depoimentos pretendem obter.Destaco que cabe aos advogados 

das partes informar ou intimar a(s) testemunha(s) por ele(s) arrolada(s) 

do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, sem prejuízo de serem observados os §§1º, 2º e 3º do 

art. 455 do NCPC.Por fim, cumpridas as determinações acima, façam os 

autos conclusos por ocasião da audiência de instrução e julgamento 

designada, com antecedência. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 150501 Nr: 8219-87.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Ribas Terra - 

OAB:7205/MT, JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO - OAB:5738/B, Luiz 

Emidio Dantas Júnior - OAB:7400/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por MURILO FRANÇA DE 

SOUZA SILVA, representado por Janaína Leandro de Souza, em desfavor 

de SIDNEY FRANÇA DA SILVA, devidamente qualificado.

O feito tramitou regularmente e, à fl. 60, o exequente trouxe aos autos a 

informação de que havia sido quitado integralmente o débito alimentar 

concernente à presente demanda.

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a extinção do feito 

pelo cumprimento da obrigação (fl. 63).

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Verifica-se através da manifestação do executado já ter ele quitado a 

obrigação alimentar vencida no presente processo, circunstância que é 

reforçada pelo requerimento formulado pela exequente à fl. 60.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC, bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que, em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos arts. 313 a 326 do CC —, a 
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extinção do feito é medida que sobressai.

Isto posto, e com fulcro nos arts. 924, II, e 925 do NCPC, JULGO EXTINTO, 

o fazendo com resolução do mérito o presente processo executivo, em 

decorrência do pagamento do débito.

Por consequência, DETERMINO o recolhimento do mandado de prisão 

expedido nos autos em desfavor do executado, bem como a baixa do 

protesto ordenado à fl. 51.

INTIME-SE.

NOTIFIQUEM-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública.

CONDENO o executado ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como aos honorários de advogado devidos à 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, cujo montante FIXO no 

importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), observando-se o disposto no art. 

85, § 8º, do NCPC.

Preclusas as vias recursais em relação à presente sentença, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 156538 Nr: 11076-09.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94.243/SP., JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INDEFIRO o pedido de suspensão do curso do processo, uma vez que a 

disposição de legal invocada pelo autor não se coaduna com a realidade 

dos autos.

Isto porque dispõe o art. 313, inciso II, do NCPC, que pela "convenção das 

partes" suspende-se o processo, no entanto, o autor pretende, na 

realidade, "diligenciar" em busca do atual paradeiro do réu.

Vislumbro que o autor não viabilizou o cumprimento do mandado inicial, 

mediante a comprovação do recolhimento da diligência do oficial de justiça.

Assim, INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado, via DJE, para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, comprovar o recolhimento nos autos, sob pena 

de extinção do processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 159309 Nr: 77-60.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LOdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE o exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, sob pena de 

indeferimento (NCPC, art. 321), devendo carrear nos autos o título 

executivo judicial, uma vez que o termo de audiência de fls. 11/12 não 

contém conteúdo decisório de homologação relativo a verba alimentar 

devida ao exequente.

Após, decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a 

conclusão dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 159329 Nr: 86-22.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEP, SPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ-PeL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI SILVA DIAS - OAB:16729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

COLHA-SE a manifestação do Ministério Público, na forma do art. 178, 

inciso II, do NCPC.

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 159437 Nr: 155-54.2018.811.0013

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pimenta Brasil Industria Ceramica LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S-A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAITÊ CAROLINE OLIVEIRA DE 

MELLO - OAB:17461/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com arrimo no art. 485, I e VI, do Novo Código de 

Processo Civil, c.c. art. 10, “caput”, da Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO a 

inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do 

art. 25 da Lei nº 12.016/2009.Sem condenação em custas processuais, 

nos termos do art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual, ficando 

prejudicada a análise do pleito relativo à concessão da gratuidade da 

justiça.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, na sequência, REMETA-SE o feito 

ao arquivo, mediante as baixas e anotações necessárias.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 102518 Nr: 3168-66.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de São Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicodemas Gomes Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pelo recuperando NICODEMAS GOMES 

SANTANA, em consonância com o parecer ministerial, de modo que 

concedo AUTORIZAÇÃO PARA VIAJAR no período de 26/12/17 a 

26/01/2018.

Expeça-se o respectivo alvará.

Cientifique as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 82306 Nr: 4574-30.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dulcilene da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Pelo exposto, desclassifico a conduta praticada pela ré para o delito 

previsto no art. 13, caput, da Lei 10.826/2003 e, consequentemente, 

determino sejam os autos encaminhados ao juizado especial criminal desta 

comarca que o competente para o processamento e julgamento do feito. 

17. Às providências de estilo. Expeça-se o necessário e 

intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 106573 Nr: 4834-05.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Mizidio Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Vistos etc.

I. Considerando a imperiosa necessidade de readequar a pauta de 

audiências, redesigno a solenidade outrora aprazada para 24/01/18, às 

13h;00min (MT).

II. Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se o Advogado via DJE.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 113178 Nr: 1296-79.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Pereira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO SOUZA GROTA - 

OAB:4333/B

 Vistos, etc.

Acolho o parecer ministerial e determino a intimação da reeducanda, por 

meio de seu advogado, para comprovar nos autos o efetivo depósito 

bancário (fls. 57), por meio de declaração do Conselho da Comunidade ou 

outro meio idôneo.

Após, vista ao Ministério Público para se manifestar acerca da extinção da 

punibilidade pelo cumprimento da pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 144149 Nr: 5317-64.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Dantas Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Desta feita, em relação ao cálculo de liquidação de pena retro, 

providenciado com informações quanto ao término e provável data de 

benefício, tais como progressão de regime e livramento condicional, assim 

como fazendo-o pelo Sistema de Módulo de Gerenciamento de Pena – 

MGP, de utilização obrigatória – Provimento n. 19/2013, CNGC, art. 1.786 e 

Ofício Circular n. 78/2017-Gab1-CGJ -, após parecer da representante do 

Ministério Público, quem se manifestou pela regularidade, HOMOLOGO-O 

por decisão judicial para que produza seus efeitos legais.Sem prejuízo 

disso, DETERMINO que cumpra o disposto na Lei n. 7.210/84, art. 41, XVI, 

art. 66, X e art. 107, § 2º, CNGC, art. 702, § 3º, e art. 1.787, caput e §§, 

uma vez que “relatórios emitidos pelo MGP serão válidos como atestado de 

pena a cumprir”, bem como Res. CNJ n. 113/2010, art. 5º e §§, 

especificamente “o agendamento da data do término do cumprimento da 

pena e das datas de implementação dos lapsos temporais para postulação 

dos benefícios previstos em lei, bem como o encaminhamento de duas 

cópias do cálculo ou seu extrato ao diretor do estabelecimento prisional, a 

primeira para ser entregue ao executado, servindo como atestado de pena 

a cumprir e a segunda para ser arquivada no prontuário do 

executado”.Aguarde em cartório, o regular cumprimento da reprimenda, 

até que o apenado tenha direito a algum benefício legal.Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 157549 Nr: 11633-93.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonatan Oliveira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tassia Angelica Silva 

Caetano - OAB:OAB/GO 24.234

 Processo n. 11633-93.2017.811.0013 (157549)

Visto e bem examinado.

DESIGNO o dia 22 de fevereiro de 2018, às 13h00min, para realização de 

audiência para inquirição das testemunhas Thiago Rosa de Oliveira, 

Jessica Aparecida Alves e Fernando Barbosa Teixeira. Oficie-se ao Juízo 

deprecante informando os dados da presente carta precatória e a data 

agendada para realização de audiência.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Pontes e Lacerda/MT, 15 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 84582 Nr: 2102-22.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvanilton Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Álvaro Adalberto Maciel Carneiro - OAB:8697/MT

 Vistos etc.

I. Considerando a imperiosa necessidade de readequar a pauta de 

audiências, redesigno a solenidade outrora aprazada para 24/01/18, às 

13h;00min (MT).

II. Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se o advogado via DJE.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 151117 Nr: 8500-43.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everson Victor Conceição Carvalho, Sérgio 

Conceição Portilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 INTIMAR ADVOGADA DO RÉU PARA A AUDIENCIA DESIGNADA NA 

SALA DE AUDIENCIAS DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE 

ARAPUTANGA/MT, DESIGNADA PARA O DIA 07/02/2018, às 13:30.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144270 Nr: 5387-81.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eneias Jose da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 INTIMAR O ADVOGADO DO RÉU PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DO 

CÁLCULO JUNTADO AOS AUTOS EM 22/06/2017 (REF. 4)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 138805 Nr: 3164-58.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 48.Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO CESÁRIO FRANCISCO DA SILVA, brasileiro, nascido em 

25/02/1956 em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, filho de Cornélio 

Francisco da Silva e de Benedita Simplícia da Silva, como incurso nas 

sanções previstas no art. 217-A (duas vezes – vítimas distintas), e art. 

217-A, c/c art. 14, caput, inciso II, (uma vítima), todos do Código Penal e, 

ainda, aplicando o disposto no art. 383, caput, do CPP, CONDENAR o 

acusado nas disposições do art. 226, inciso II, do CP, todos na forma do 

art. 71, caput, do Código Penal.49[...].V. – DA PENA FINAL72.Assim, fixo a 

pena final, em 19 anos e 10 meses de reclusão, a qual torno definitiva 
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nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento 

ou diminuição da pena.73.Detração penal: o réu permanece preso no 

processo até a presente data, porém deixo de aplicar o disposto no art. 

387, § 2º do CPP, pois não trará nenhum resultado prático na atual fase 

processual, já que não irá alterar o regime inicial de cumprimento da 

pena.74.Regime de pena: diante do quantum de pena aplicada, nos termos 

do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente fechado 

para o cumprimento da reprimenda.75.Substituição e suspensão da pena: 

incabíveis a substituição e suspensão da pena, em razão da natureza do 

delito e do quantum de pena aplicado [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 143821 Nr: 5163-46.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMM, BMdSG, CEMC, ER, SCMR, MAR, RDAC, 

RdSF, EOC, HLM, RdSC, KFV, WAR, RSA, SdSA, MRdJ, RLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Mário Guedes Junior - OAB:190-A/RO, PAMELA MORINIGO DE 

SOUZA - OAB:21802/O, Romildo Souza Grota - OAB:4333-B, ROMILDO 

SOUZA GROTA - OAB:4333/B

 Vistos.

Trata-se de pedido de restituição de 01 (um) aparelho celular, formulado 

pelo Sr. Wilson José Ferreira, conforme petitório de fls. 1695/1696.

Instado a manifestar-se, o representante do Ministério Público lançou 

parecer desfavorável ao pedido, conforme se vê às fls. 1705/1707.

É o relatório.

De início, registro que o pedido de restituição de objeto apreendido não 

deve ser acolhido. É que, compulsando detidamente os autos, infere-se, 

que o aparelho celular SAMSUMG J7 Prime Dual, possui vinculação com a 

infração ora apurada, visto que foi utilizado pelo acusado Rafael Santos 

Ferreira para a prática do crime previsto no artigo 33, caput, e artigo 35, 

caput, ambos da Lei Federal n° 11.343/2006 (Lei de Drogas), o quê se 

interpõe como obstáculo intransponível para efetivação da restituição do 

objeto apreendido.

Ante o exposto, com esteio no conteúdo normativo do art. 118 e do art. 

120, ambos do Código de Processo Penal e art. 60 c/c art. 63, ambos da 

Lei n.º 11.343/2006, INDEFIRO o requerimento de restituição de objeto 

apreendido.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 143821 Nr: 5163-46.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMM, BMdSG, CEMC, ER, SCMR, MAR, RDAC, 

RdSF, EOC, HLM, RdSC, KFV, WAR, RSA, SdSA, MRdJ, RLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Mário Guedes Junior - OAB:190-A/RO, PAMELA MORINIGO DE 

SOUZA - OAB:21802/O, Romildo Souza Grota - OAB:4333-B, ROMILDO 

SOUZA GROTA - OAB:4333/B

 Vistos.

Não havendo a incidência de quaisquer das hipóteses delineadas pelo art. 

397 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência de instrução, para 

que seja procedida a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação 

e pela defesa técnica, bem como os interrogatórios dos acusados, para o 

dia 15 de fevereiro de 2018, às 12h00min.

Intimem-se. Requisite-se. Notifique-se o Ministério Público.

Pontes e Lacerda, 18 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144618 Nr: 5534-10.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Haroldo Mariano da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 III – DA CONCLUSÃODesta feita, DETERMINO a realização de novo 

memorial de cálculo, pelo Sistema de Módulo de Gerenciamento de Penas - 

MGP, considerando sua obrigatoriedade, conforme Provimento n. 

19/2013-CGJ, art. 1.786 da C.N.G.C, bem como Ofício Circular n. 

78/2017-GAB1-CGJ.Ato contínuo, DETERMINO, ainda, que, remeta os 

autos, para ciência e manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, ao(à) 

defesa – Advogado(a)/Defensor(a) Público(a) – Lei n. 7.210/84, arts. 81-A 

e 81-B - e, sucessivamente, ao representante do Ministério Público, que 

figura/atua como custos legis/fiscal da lei nessa ação e tem como 

atribuição, dentre outras, a fiscalização da execução da pena – Lei n. 

7.210/84, art. 68 e CPP, art. 257, II, incluído pela Lei n. 11.719, de 2008 -, 

cuja vista deste se dará com a intimação pessoal por carga, remessa ou 

meio eletrônico. - Lei n. 8.625/93, art. 41, IV c/c NCPC, arts. 180, caput e 

183, § 1º.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 83552 Nr: 966-87.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welliton Poquiviqui, Ederson Flávio de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Edno de França Barreto - OAB:MT 10.274, João Emanuel 

Moreira Lima - OAB:9983, LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - 

OAB:10.006

 I. ANTE TODO O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, bem 

como pelo disposto no art. 414 do CPP, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão esculpida na denúncia, para o fim de:a) 

impronunciar o acusado EDERSON FLÁVIO DE CASTRO quanto ao delito 

de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I), extinguindo-se quanto 

a ele o processo, sem resolução do mérito; eb) pronunciar o acusado 

WELLITON POQUIVIQUI pelo delito de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 

2º, inciso I), para que se submeta a julgamento pelo Tribunal do Júri desta 

Comarca. II. Considerando que o acusado EDERSON FLÁVIO DE CASTRO 

foi impronunciado, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA OUTRORA 

DECRETADA, uma vez que deixaram de subsistir os requisitos previstos 

nos art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal (CPP). 

EXPEÇA-SE o competente Alvará de Soltura em favor de EDERSON 

FLÁVIO DE CASTRO, libertando-o, se por outros motivos não estiver 

preso.III. Com relação ao acusado WELLITON POQUIVIQUI, entendo que 

subsistem os motivos ensejadores da prisão preventiva (art. 312 e 313 do 

CPP), em razão da gravidade concreta da conduta homicídio de ex-policial 

militar, em via pública, com diversos disparos de arma de fogo de calibre 

restrito, na presença de outros policiais, gerando grande temor na 

população e nas testemunhas do processo, o que se verificou ao longo da 

instrução, tanto que mudaram suas versões em juízo, de forma que como 

ainda deverão ser ouvidas as testemunhas no Plenário do Júri, a 

manutenção da prisão para garantia da ordem pública e para conveniência 

da instrução penal é medida que se impõe. Assim, não concedo o direito 

de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva do acusado 

Welliton Poquiviqui.IV. Intimem-se pessoalmente os réus, indagando-os se 

desejam recorrer.V. Cientifique-se o d. representante do Parquet o i. 

Defensor Público e intime-se o advogado via DJE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 124526 Nr: 5590-77.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zulmar Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELCIO JÚNIO GARCIA - 

OAB:8169

 Ante o exposto, aplico o entendimento pacífico do STJ quanto à forma de 

cálculo das remições e indefiro o pedido do Ministério Público.

DO CÁLCULO DE REF. 85.

Considerando que foi rejeitada a única impugnação apresentada, 

homologo o cálculo de pena de ref. 85.
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Encaminhem-se duas cópias ao CDP, uma para arquivo e outra para 

entrega ao recuperando, servindo como atestado de pena a cumprir.

O recuperando alcançará o requisito objetivo para progressão para o 

regime semiaberto em 19/01/2024.

Oficie-se à SEJUDH solicitando vaga em estabelecimento prisional 

adequado para o cumprimento de pena em regime fechado (presídio).

Aguarde-se o cumprimento da pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 128466 Nr: 7404-27.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natividade Quirino Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Não havendo impugnação, homologo o cálculo de pena de ref. 55.(...)

Ante o parecer favorável do Ministério Público, autorizo o trabalho externo 

do recuperando na Delegacia de Polícia ou na Unidade dos Bombeiros 

desta Comarca, adotando-se as providências necessárias contra a fuga. 

(...)

Declaro a remição de 41 dias inéditos pelo trabalho realizado entre 

maio/2017 e agosto/2017, consoante planilha de ref. 64.(...)

Elaborei nesta data novos cálculos, consoante parâmetros desta decisão.

Intimem-se a Defesa e o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 131909 Nr: 127-23.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Rodrigues Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5460-B/MT

 DISPOSITIVO34.Diante disso, demonstrada a materialidade do crime e 

presentes os indícios suficientes de autoria, PRONUNCIO FLÁVIO 

RODRIGUES MACEDO, qualificado nos autos, a fim de que seja submetido 

a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, 

§ 2º, incisos II e IV, do Código Penal.35.Em relação ao disposto no art. 413, 

§ 3º do Código de Processo Penal, verifico que ainda estão presentes os 

fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, pois seria um 

verdadeiro despropósito o réu responder a todo o processo preso e, 

depois de pronunciado pela prática de crime de homicídio qualificado, ser 

colocado em liberdade.36.A gravidade da conduta, aqui analisada sob o 

contexto geral do crime praticado, caracteriza grande risco à ordem 

pública, pois além da repercussão social dos delitos dessa natureza, ou 

seja, dolosos contra a vida, existe uma necessidade premente de se coibir 

novas práticas por parte do réu.37

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 138876 Nr: 3191-41.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula de Proença França, Brayn Lucas 

Chaves Mateus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ranulfo de Aquino Nunes - 

OAB:2242/MT

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s) para apresentar memoriais 

finais, no prazo do legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144871 Nr: 5622-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Vistos, etc.

Não havendo impugnações, homologo o cálculo de pena de ref. 27.

O recuperando alcançará o requisito objetivo para progressão de regime 

em 04/12/2022.

Encaminhe-se duas cópias do cálculo ao CDP, uma para arquivo, outra 

para entrega ao recuperando, servindo como atestado de pena a cumprir.

Aguarde-se o cumprimento da pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 149898 Nr: 7873-39.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Rosa Batista, Renan de Assis, CLEITON 

DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Edison Oliveira de Souza Junior - OAB:18255/B

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s) para apresentar memoriais 

finais, no prazo do legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 150592 Nr: 8275-23.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meylson Campos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Farias Saber - 

OAB:15.959/MT

 Visto e bem examinado.

DESIGNO o dia 08 de março de 2018, às 13h30min, para realização de 

audiência para a realização da oitiva das testemunhas Luzia Ozório 

Cordeiro Alves e Manoel Dimedes dos Santos Alves. Oficie-se ao Juízo 

deprecante informando os dados da presente carta precatória e a data 

agendada para realização de audiência.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Pontes e Lacerda/MT, 19 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 101568 Nr: 2754-68.2015.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonatta de Souza Oliveira, Jheferson de 

Souza Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pelo Município de Pontes e Lacerda à ref. 71, 

em consonância com o parecer ministerial, de modo que determino a 

devida expedição do termo de cautela e responsabilidade em nome do 

Prefeito Municipal Alcino Pereira Barcelos.

Cumpra-se as demais deliberações constantes nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 132338 Nr: 325-60.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Funari Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Augusto Neves - 

OAB:12012/MT

 .DO DISPOSITIVO Pelo exposto e considerando a vontade soberana do 
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Conselho de Sentença, CONDENO o réu SIDNEY FUNARI JÚNIOR, 

qualificado nos autos, nas sanções do art. 121, §2º, I, III e IV do Código 

Penal e art. 244-B da Lei nº 8069/90, à pena privativa de liberdade de 17 

anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente 

fechado.DELIBERAÇÕES FINAISCondeno o réu ao pagamento das custas 

processuais.Deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos 

causados pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de 

Processo Penal, tendo em vista a natureza do delito praticado e a 

informação constante dos autos de ausência de cônjuge ou companheira, 

bem como dependentes.Oportunamente, após o trânsito em julgado dessa 

decisão, tomem-se as seguintes providências:1)Em consonância com o 

art. 71, §2º do Código Eleitoral c/c art.15, II da Constituição da República, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a 

condenação do réu, com sua devida indicação;2)Expeça-se guia de 

execução definitiva da pena;3)Oficie-se ao órgão estadual de dados, 

fornecendo informações sobre o julgamento do feito em relação ao 

réu.Registre-se. Cumpra-se.Publicada a sentença no Salão Nobre do 

Tribunal Popular do Júri da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aos 19 de 

dezembro de 2017, às 19h15min.Angela Maria Janczeski GóesJuíza 

Presidente do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 137685 Nr: 2701-19.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos da Silva Freitas, NELSON ROGER 

RIQUELME BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA MORINIGO DE 

SOUZA - OAB:21802/O

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s) para apresentaresposta à 

acusação, no prazo do legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145223 Nr: 5788-80.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhon Lennon Gonçalves Harruda, Jocimar 

Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcino Oliveira Machado - 

OAB:30.299/GO, HOMERO PINTO FIGUEIREDO - OAB:46994

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s) para apresentar memoriais 

finais, no prazo do legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 146118 Nr: 6210-55.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSA, SdJN, JBPdS, SOdS, JPdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT, Wagner Ricci da Silva - OAB:21379

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de adiamento da audiência designada para 16/01/2018, 

às 15h30, formulado pelo advogado Dr. Wagner Ricci da Silva, OAB/MT 

21.379, responsável pela defesa dos réus SAMIR OSCARINO DE SOUZA, 

SAMUEL DE JESUS NERES e JESSICA BARBOSA PAULINO DE SOUZA, 

sustentando que encontra-se em tratamento de saúde desde 30/10/2017, 

sem condições laborativas, tendo recebido atestado médico de 

afastamento por 90 (noventa dias), e que por isso requer seja a audiência 

remarcada para data posterior a 30/01/2018.

Considerando que o causídico providenciou a juntada do atestado médico 

comprobatório de suas alegações, para evitar futura alegação de 

cerceamento do direito de defesa, defiro o pedido e redesigno a audiência 

para o dia 07/02/2018, às 16h00min, primeira data e horário livre na 

agenda, a qual, em razão da proximidade e por se tratar de pedido 

formulado pela própria defesa, não acarretará excesso de prazo na 

formação da culpa.

Intimem-se os advogados, com urgência, e procedam-se às comunicações 

de estilo, requisitando-se os réus presos e testemunhas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 152081 Nr: 8929-10.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Cesar Ribeiro Martins, Fabiano 

Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s) para apresentar memoriais 

finais, no prazo do legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 152759 Nr: 9307-63.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Figueiredo de Amigo, Yasmim 

Moura, Andressa de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Maíra Gaspar Santos - OAB:21014/O

 Vistos etc.

I. Inexistindo questões preliminares, recebo a Denúncia ofertada em face 

de ANDRESSA DE MOURA, YASMIM MOURA e WELLINGTON FIGUEIREDO 

DE AMIGO, por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do 

artigo 33, caput, e 35, caput, da Lei Federal n° 11.343/2006.

II. Considerando os critérios do art. 56 da Lei nº 11.343/2006, consigno 

que o procedimento será o específico para os delitos atinentes à Lei de 

Drogas.

III. Determino a Secretaria deste juízo à apresentação de informações de 

antecedentes do acusados, fornecidas pelo Sistema de Acompanhamento 

Processual (Apolo).

VII. Comunique-se o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação 

bem como ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) (art. 974, II da CNGC).

V. Ademais, não sendo hipótese de absolvição sumária, designo audiência 

de instrução e julgamento para 09.02.2018 às 14:00 (Horário de MT).

VI. Intimem-se as testemunhas arroladas, fazendo constar do mandado a 

data, horário e local da audiência. Caso não residam nesta Comarca, 

depreque-se sua (s) oitiva (s) ao juízo competente.

VII. Cite-se e intimem-se os réus, e seus patronos, via DJE, se houver.

VIII. Cientifique-se o d. Representante do Parquet e da Defensoria Pública.

IX. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 155102 Nr: 10432-66.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Miranda da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 Vistos, etc.

Não havendo impugnação das partes, homologo o cálculo de pena de fls. 

37, para os devidos fins de direito.

O recuperando alcançará o requisito objetivo para progressão de regime 

em 24/06/2020.

Oficie-se à Direção do CDP, encaminhando duas cópias do cálculo de 

pena: uma para arquivo, outra para entrega ao recuperando, servindo 

como atestado de pena a cumprir.

Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

Aguarde-se o cumprimento da pena.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 159592 Nr: 224-86.2018.811.0013

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OELTON SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO CLAYTON QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CARLOS ALMEIDA - 

OAB:19847/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim, considerando que o mandado de segurança é ação 

constitucional que demanda prova pré-constituída, que deve 

necessariamente acompanhar a inicial, e considerando o disposto no art. 

18 do CPC, determino à parte impetrante que emende a inicial, trazendo os 

documentos necessários à propositura da ação, bem como adequando o 

polo ativo conforme a legitimidade para pleitear a restituição, na forma dos 

art. 321 do CPC c/c art. 118 e segs do CPP c/c art. 6º da Lei 12.016/09, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010525-24.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MEGARON VALTER DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT0013582A (ADVOGADO)

 

Intimações dos (a) Executados (a) para adimplir (em) a obrigação 

estabelecida pela sentença, no prazo de 15 (quinze) dias sendo que se 

não for cumprida a sentença em tal prazo, incidirá multa de 1% (um por 

cento) ao mês da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a 

partir do presente decisum. Fica consignado ainda que o (a) Executado (a) 

poderá oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das 

matérias constantes do art. 523 do CPC. Valor do débito: R$: 4.489,48 

(quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000574-91.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTONIO ESTIVAL DA SILVA LUIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovida para apresentar contrarrazões aos 

embargos de declaração, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-87.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OLIKHVER OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Cumpra-se v. acórdão. Às partes para prosseguimento

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-32.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR GUILHERME DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DE MATO 

GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Cumpra-se v. acórdão. Às partes para prosseguimento

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-78.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE BARBOSA DE CENE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Cumpra-se v. acórdão. Às partes para prosseguimento

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010310-48.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO JHONATAN LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Cumpra-se v. acórdão. Às partes para prosseguimento

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010591-04.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL TAVARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES OAB - MT0007474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Cumpra-se v. acórdão. Às partes para prosseguimento

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010952-55.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE NUNES DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI
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Cumpra-se v. acórdão. Às partes para prosseguimento

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010771-20.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Cumpra-se v. acórdão. Às partes para prosseguimento

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010597-11.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NANDRIA DANIELA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS OAB - MT0019280A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Cumpra-se v. acórdão. Às partes para prosseguimento

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010707-10.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEIR DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE JERONIMO SILVA OAB - MT0016046A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Cumpra-se v. acórdão. Às partes para prosseguimento

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001012-20.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERCLEIA DOS SANTOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1001012-20.2017.8.11.0013 REQUERENTE: VANDERCLEIA DOS 

SANTOS REIS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Determino a designação 

de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se 

a Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, 

cientificando-o que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 8 de janeiro de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-80.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE CASSIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Ao requerente para que comprove residência nesta Comarca, pois em 

reiteradas oportunidades já esclareci que o documento acostados aos 

autos de cobrança bancária produzido unilateralmente, sem comprovante 

de pagamento e tendo a mesma pessoa como beneficiária não serve como 

comprovante de residência. Prazo 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001011-35.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO SANTOS CORON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Ao requerente para que comprove residência nesta Comarca, pois em 

reiteradas oportunidades já esclareci que o documento acostados aos 

autos de cobrança bancária produzido unilateralmente, sem comprovante 

de pagamento e tendo a mesma pessoa como beneficiária não serve como 

comprovante de residência. Prazo 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001020-94.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MARTINS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Ao requerente para que comprove endereço residencial nesta Comarca.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001021-79.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIBSON PATRIK SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Ao requerente para que comprove endereço residencial nesta Comarca.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001022-64.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIBSON PATRIK SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI
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Ao requerente para que comprove endereço residencial nesta Comarca.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001023-49.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE NATALIA DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Ao requerente para que comprove endereço residencial nesta Comarca.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001014-87.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO NUNES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDE RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1001014-87.2017.8.11.0013 REQUERENTE: JESUINO NUNES DE 

LIMA REQUERIDO: ATAIDE RODRIGUES DA SILVA Vistos etc. Determino a 

designação de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do 

Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da 

audiência a ser designada, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o 

Promovente, cientificando-o que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação 

de litigância de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 

do NCPC. Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada 

até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 8 de janeiro de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001015-72.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI DA SILVA PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIUSLEI DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1001015-72.2017.8.11.0013 EXEQUENTE: AMAURI DA SILVA 

PEREIRA EXECUTADO: GIUSLEI DA SILVA SANTOS Vistos etc. Determino 

a designação de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do 

Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da 

audiência a ser designada, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o 

Promovente, cientificando-o que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação 

de litigância de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 

do NCPC. Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada 

até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 8 de janeiro de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001016-57.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE HORN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1001016-57.2017.8.11.0013 REQUERENTE: JOSE DA SILVA 

LEITE REQUERIDO: ODAIR JOSE HORN Vistos etc. Determino a designação 

de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se 

a Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, 

cientificando-o que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 8 de janeiro de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001017-42.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAR RODRIGUES DE GODOI BRAGATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NARDINI MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1001017-42.2017.8.11.0013 REQUERENTE: EDIVAR 

RODRIGUES DE GODOI BRAGATO REQUERIDO: NARDINI MATERIAL 

ELETRICO E ELETRONICO LTDA - EPP Vistos etc. Determino a designação 

de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se 

a Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, 

cientificando-o que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 8 de janeiro de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001018-27.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR RAMOS DURAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1001018-27.2017.8.11.0013 REQUERENTE: EDIR RAMOS 

DURAN REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Determino a designação de audiência de 

conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 
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após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 8 de janeiro de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001019-12.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1001019-12.2017.8.11.0013 REQUERENTE: JOSE LUIZ 

NASCIMENTO DA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Determino a 

designação de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do 

Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da 

audiência a ser designada, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o 

Promovente, cientificando-o que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação 

de litigância de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 

do NCPC. Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada 

até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 8 de janeiro de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001024-34.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDE SOARES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1001024-34.2017.8.11.0013 REQUERENTE: VANILDE SOARES 

BARBOSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Determino a 

designação de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do 

Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da 

audiência a ser designada, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o 

Promovente, cientificando-o que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação 

de litigância de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 

do NCPC. Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada 

até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 8 de janeiro de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001025-19.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRANILDE DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1001025-19.2017.8.11.0013 REQUERENTE: MARIA IRANILDE DE 

ARAUJO SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Determino a designação de audiência de conciliação pelo cartório, 

conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido 

inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o 

não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 8 de janeiro de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001026-04.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS OLIVEIRA CHAPINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1001026-04.2017.8.11.0013 REQUERENTE: EZEQUIAS 

OLIVEIRA CHAPINA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. 

Determino a designação de audiência de conciliação pelo cartório, 

conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido 

inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o 

não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 8 de janeiro de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-71.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE ASSUNCAO NEIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1001028-71.2017.8.11.0013 REQUERENTE: JOAO DE 

ASSUNCAO NEIVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Determino a designação de audiência de conciliação pelo cartório, 

conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido 

inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o 

não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 8 de janeiro de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito
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Aviso de Recebimento Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000898-81.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MIRAILDES VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente e patrono a fim de que compareçam a 

audiência designada para o dia 29.1.2018, às 15h40min.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000736-86.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE ALMEIDA DE AVELAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

Intimação da parte do inteiro teor da R. Sentença; "Diante da concordância 

do pedido por parte do ente federativo, expeça-se RPV, conforme 

orientação do Ilmo. Sr. Procurador do Estado. PRI. Arquivem-se."

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000878-90.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUZA OLIVEIRA PEDROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000878-90.2017.8.11.0013 REQUERENTE: ELEUZA OLIVEIRA 

PEDROSA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Determino a 

designação de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do 

Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da 

audiência a ser designada, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o 

Promovente, cientificando-o que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação 

de litigância de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 

do NCPC. Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada 

até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 8 de janeiro de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000885-82.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR GABRIEL DANTAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CORREIA EVARISTO OAB - GO0033791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000885-82.2017.8.11.0013 REQUERENTE: CESAR GABRIEL 

DANTAS SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

S.A, Vistos etc. Determino a designação de audiência de conciliação pelo 

cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do 

pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência 

de que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da 

Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 8 de janeiro de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000886-67.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR GABRIEL DANTAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CORREIA EVARISTO OAB - GO0033791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000886-67.2017.8.11.0013 REQUERENTE: CESAR GABRIEL 

DANTAS SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Determino a designação de audiência de conciliação pelo cartório, 

conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido 

inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o 

não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 8 de janeiro de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010281-95.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA CHIQUEKO OKUDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para pagar as custas processuais no valor 

de R$: 504,07 (quinhentos e quatro reais e sete centavos), no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-18.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLUENT STORE COMERCIO ELETRONICO LTDA. (REQUERIDO)

URBANALIA BRASIL SERVICOS DE RECREACAO E ENTRETENIMENTO 

LTDA. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para pagar as custas processuais no valor 

de R$: 736,56 (setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis 

centavos), conforme ID 11200447, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-67.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DIMAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILDO SOUZA GROTA OAB - MT4333/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

ROMUALDO BEZERRA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovente para pagar as custas processuais no valor 

de R$: 556,02 (quinhentos e cinquenta e seis reais e dois centavos), 

conforme ID 11199883, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-64.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

FLAVIA MEDEIROS DA CUNHA OAB - RN8138 (ADVOGADO)

 

Intimações das partes em relação à r. sentença, transcrita a seguir: 

"Considerando que pairam dúvidas acerca da autenticidade do contrato 

anexado pela requerida com relação a assinatura do requerente, pois, 

ademais, foram colacionados aos autos cópias dos documentos do 

requerente, sendo, portanto, imprescindível a realização de perícia 

grafotécnica, JULGO EXTINTO o processo,s em resolução de mérito, em 

razão da inadmissibildaide do procedimento sumaríssimo. PRI. 

Arquivem-se."

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000704-81.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO SILVA MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA CANDIDA DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

 

Intimações das partes do inteiro teor da decisão, transcrita a seguir: " 

Trata-se de exceção de pre-executividade proposta por Andrea Candida 

de Souza em face de Pedro Paulo Silva Macedo. Alega que celebrou 

contrato verbal de prestação de serviços advocatícios com o excepto no 

valor de R$15.000,00, condicionado ao êxito em obter a liberdade de seu 

marido. Ocorre que a MM.Dr. Juiza Federal concedeu Liberdade provisória 

com fiança arbitrada no valor de R$50.000,00, o que significa que não 

teria obtido êxito almejado. Instado a se manifestar o excepto alegou que 

se trata de obrigação de meio e que a parte reconhece o contrato verbal, 

logo, deve ser rejeitada a exceção. É o relatório. Passo a decidir. Embora 

reprovável, a praxe na seara penal é a transfiguração dom contrato típico 

de prestação de serviços advocatícios de obrigação meio para fim, com a 

adoção das cláusulas de sucesso ou ad exitum, como no presente caso. 

Não obstante mesmo se tratando de uma obrigação de fim, diante da 

inserção da cláusula de sucesso, tenho por mim que o objetivo foi 

alcançado quando da soltura do cliente mediante arbitramento de fiança, 

vez que serviços foram prestados pelo advogado que obteve o êxito 

almejado mediante o condicionamento de pagamento de fiança, logo 

persiste a obrigação de pagar pelos serviços advocatícios. ISSO POSTO, 

REJEITO a exceção de pre-éxecutividade."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010167-59.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS NEVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAO DOS MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

 

Intimar partes promovente e promovida para manifestarem quanto ao 

Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010499-26.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEUDECIR SOUZA TIBURCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para dar andamento no processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010472-14.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA OAB - MT0007709A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Após a vinculação, expeça-se alvará.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010896-22.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALCILENE DE NOVAIS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Após a vinculação, expeça-se alvará.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000663-17.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Ao requerente para impugnar contestação.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-77.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON SOUZA LEANDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEDEIR CASSIANO CELIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT0008104A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI
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Ao requerente para impugnar contestação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-46.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida da sentença parcialmente transcrita 

a seguir. "Pelo exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente 

ação para condenar a Reclamada a pagar á Reclamante, a quantia de R$ 

545,54 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro 

centavos), a título de danos materiais, corrigida pelo INPC/IBGE a partir do 

efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir desta data, 

bem como a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, corrigida pelo INPC/IBGE e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir desta data, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Determino ainda, que a empresa Reclamada faça a 

correção dos dados cadastrais da Reclamante nos cadastros da 

empresa. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000709-06.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA TRENTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA OAB - MT0020582A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente da audiência de conciliação 

designada para o dia 05 de fevereiro de 2018 às 15:50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-14.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PINZAN DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida da sentença a seguir transcrita. 

"Vistos. I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante. Os Embargos de Declaração nada mais são do que um 

recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de 

sentenças ou de acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine 

contradição ou supram omissão existente no julgado. O pressuposto de 

admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade 

ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto 

sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Nessa seara, verifico que 

os Embargos de Declaração não merecem ser acolhidos. Isso porque, 

apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo e ainda 

quanto aos efeitos que dela surgirá. II – Posto isto não ACOLHO os 

Embargos Declaratórios. III – Intime-se. Cumpra-se."

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010548-67.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE CRISTINE CALDAS OAB - MT0009826A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Defiro o requerido. Expeça-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000073-74.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA TORRES DOS SANTOS MARCHETE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO)

JULIANO SOUZA QUEIROZ OAB - MT0007948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA LUCIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Defiro o requerido. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000949-92.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROLIM BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMASEP - ASSOCIACAO MUTUA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES 

PUBLICOS (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000950-77.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000967-16.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAELIA MEIRELES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 15h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000989-74.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAL JODAS CHICAROLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B (ADVOGADO)

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26 de fevereiro de 2018, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1000974-08.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARINHO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se no processo 

quanto ao prosseguimento do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-56.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000005-56.2018.8.11.0013 REQUERENTE: GILBERTO DOS 

SANTOS RODRIGUES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Determino a designação de audiência de conciliação pelo cartório, 

conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido 

inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o 

não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 11 de janeiro de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-41.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOUSA ALVES INDUSTRIA DE TIJOLOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000006-41.2018.8.11.0013 REQUERENTE: ANTONIO 

FRANCISCO TEIXEIRA REQUERIDO: SOUSA ALVES INDUSTRIA DE 

TIJOLOS LTDA - ME Vistos etc. Determino a designação de audiência de 

conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 11 de janeiro de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-11.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OENES RODRIGUES DA SILVA 58182870178 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000008-11.2018.8.11.0013 REQUERENTE: VALDENIR 

FRANCISCO DA SILVA REQUERIDO: OENES RODRIGUES DA SILVA 

58182870178 Vistos etc. Determino a designação de audiência de 

conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 11 de janeiro de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-63.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000011-63.2018.8.11.0013 REQUERENTE: ANTONIO 

FRANCISCO DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Determino a 

designação de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do 

Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da 

audiência a ser designada, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o 

Promovente, cientificando-o que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação 

de litigância de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 

do NCPC. Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada 

até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 11 de janeiro de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-93.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTONIO ESTIVAL DA SILVA LUIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimações do (a) Executado (a) para adimplir (em) a obrigação 

estabelecida pela sentença (ID 4985010), no prazo de 15 (quinze) dias, 

sendo que se não for cumprida a sentença em tal prazo, incidirá multa de 

1% (um por cento) ao mês da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção 

monetária a partir do presente decisum. Fica consignado ainda que o (a) 

Executado (a) poderá oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca das matérias constantes do art. 523 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000004-42.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SOUZA QUEIROZ OAB - MT0007948A (ADVOGADO)

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do (a) Executados (a) para adimplir (em) a obrigação 

estabelecida pela sentença (ID 5546392), no prazo de 15 (quinze) dias 

sendo que se não for cumprida a sentença em tal prazo, incidirá multa de 

1% (um por cento) ao mês da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção 

monetária a partir do presente decisum. Fica consignado ainda que o (a) 

Executado (a) poderá oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca das matérias constantes do art. 523 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-89.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARDOSO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimações das partes em relação à r. sentença, parcialmente transcrita a 

seguir: " Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor de R$ 

5.000,0 (cinco mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo, ainda como expiação à Requerida. Isto Posto, diante 

da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no artigo 269, 

inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, Julgo 

Parcialmente Procedente o pedido inicial, e CONDENO a Reclamada, a 

pagar à Reclamante , o valor de R$ 5.000,0 (cinco mil reais), pelos danos 

morais sofridos, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir do 

presente decisum. Declaro ainda, a inexistência de qualquer débito da 

autora com a ré em relação aos contratos litigados. Defiro a liminar 

pleiteada para retirada do nome da reclamante do rol de maus pagadores, 

sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) 

todos os seus legais efeitos. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei, alertando que caso o condenado não efetue 

o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação 

será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) – (art. 

475-J do CPC). P. R. I. C."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000588-75.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovida para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010657-57.2011.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDTANIO SANTOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS OAB - MT0007877A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CÉLIO ABREU DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

GISELE PEREIRA BORGES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida da Decisão a seguir transcrita. 

"Trata-se de Exceção de pré-executividade arguida em face de Editanio 

Santos de Oliveira alegando prescrição do título. Verifica-se nos autos 

que a demora para citação se deu por culpa do Poder Judiciário, logo, não 

há se falar de prescrição do título, razão pela qual, REJEITO a presente 

exceção de préxecutividade. Prossiga-se com tentativa de penhora on 

line. Voltem conclusos."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-48.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FAGUNDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Bradesco S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

Intimação do (a) Executado (a) para adimplir (em) a obrigação estabelecida 

pela sentença, no prazo de 15 (quinze) dias sendo que se não for 

cumprida a sentença em tal prazo, incidirá multa de 1% (um por cento) ao 

mês da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir do 

presente decisum. Fica consignado ainda que o (a) Executado (a) poderá 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das matérias 

constantes do art. 523 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-78.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE BARBOSA DE CENE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovida para cumprir o estabelecido no v. acordão, 

parcialmente transcrito a seguir: "A sentença que declarou inexigível o 

débito de R$ 300,00, e condenou a Recorrente ao pagamento do valor de 

R$ 5.000,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece reparos e 

deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do 

julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000691-82.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE ARAUJO MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO)

 

Intimar advogada da parte promovida para cumprimento sob pena de 

aplicação de multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010484-91.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AKITAFACIL.NET (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para apresentar Contrarrazões aos 

Embargos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-25.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE ALVES DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Cássio Rodrigo Attilio Barbosa Garcia OAB - MT0006462A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000723-87.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS AFLITOS ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se quanto ao 

Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-72.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MIGUEL VELASCO POCHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se quanto ao 

Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-57.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE JESUS BOMFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se quanto ao 

Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010186-65.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OTILA ROSALINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BLC/LUIZ MARINHO PALUDETO-ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogada da parte promovente para manifestar-se quanto a 

juntada de Carta Precatória e Certidão do Oficial de Justiça no ID 9367520.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010552-41.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA ALVES LINHARES ANASAWA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEILA MARIA ALVARES DA SILVA OAB - MT0004161A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES OAB - PR0012855A (ADVOGADO)

RICARDO LUIZ AZEVEDO CAMPOS DA SILVA OAB - MT0013799A 

(ADVOGADO)

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT0014522A-O (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença a 

seguir transcrita. "Conheço dos embargos vez que tempestivos mas não 

os acolho vez que não há qualquer obscuridade, contradição e omissão. 

PRI. Arquivem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-64.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAILSON RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida da sentença parcialmente transcrita. 

"PELO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, diante da doutrina 

e da jurisprudência apresentada e nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo dando as baixas 

devidas e necessárias. P. R. I. C."

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR PEREIRA BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000018-55.2018.8.11.0013 REQUERENTE: IVETE TEREZINHA 

RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME REQUERIDO: PAULO CESAR 

PEREIRA BRITO Vistos etc. Determino a designação de audiência de 

conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 16 de janeiro de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-40.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO MARIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000019-40.2018.8.11.0013 REQUERENTE: IVETE TEREZINHA 

RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME REQUERIDO: JOAO PEDRO MARIN 

Vistos etc. Determino a designação de audiência de conciliação pelo 

cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do 

pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência 

de que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da 
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Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 16 de janeiro de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-25.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR WILLRICH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000020-25.2018.8.11.0013 REQUERENTE: IVETE TEREZINHA 

RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME REQUERIDO: VALDEMAR WILLRICH 

Vistos etc. Determino a designação de audiência de conciliação pelo 

cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do 

pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência 

de que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da 

Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 16 de janeiro de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-10.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDISSON ALVES DE SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000021-10.2018.8.11.0013 REQUERENTE: IVETE TEREZINHA 

RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME REQUERIDO: EDISSON ALVES DE 

SANTANA Vistos etc. Determino a designação de audiência de conciliação 

pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor 

do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 16 de janeiro de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-92.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDOVAL GONCALVES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000022-92.2018.8.11.0013 REQUERENTE: IVETE TEREZINHA 

RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME REQUERIDO: SANDOVAL 

GONCALVES SILVA Vistos etc. Determino a designação de audiência de 

conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 16 de janeiro de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-77.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON CEZAR DE LIMA DISTACIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000023-77.2018.8.11.0013 REQUERENTE: IVETE TEREZINHA 

RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME REQUERIDO: NILTON CEZAR DE 

LIMA DISTACIO Vistos etc. Determino a designação de audiência de 

conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 16 de janeiro de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-62.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000024-62.2018.8.11.0013 REQUERENTE: IVETE TEREZINHA 

RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME REQUERIDO: JOSE ANTONIO 

RIBEIRO Vistos etc. Determino a designação de audiência de conciliação 

pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor 

do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 
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9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 16 de janeiro de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000025-47.2018.8.11.0013 REQUERENTE: IVETE TEREZINHA 

RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME REQUERIDO: NILTON FERREIRA DA 

SILVA Vistos etc. Determino a designação de audiência de conciliação 

pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor 

do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 16 de janeiro de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISA CHIQUEKO OKUDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000026-32.2018.8.11.0013 REQUERENTE: GAUCHA DIESEL 

COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME REQUERIDO: 

ELISA CHIQUEKO OKUDA - ME Vistos etc. Determino a designação de 

audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a 

Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, 

cientificando-o que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 16 de janeiro de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-05.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para indicar dados bancários para 

liberação de valor.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PUHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALENCAR CANTAO OAB - MT22743/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000027-17.2018.8.11.0013 REQUERENTE: ROSANGELA PUHL 

REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos etc. Determino a 

designação de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do 

Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da 

audiência a ser designada, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o 

Promovente, cientificando-o que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação 

de litigância de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 

do NCPC. Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada 

até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 17 de janeiro de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-02.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PUHL (REQUERENTE)

K. C. P. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALENCAR CANTAO OAB - MT22743/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000028-02.2018.8.11.0013 REQUERENTE: KELLI CRISTINI 

PUHL PIOVESAN, ROSANGELA PUHL REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS 

S/A Vistos etc. Determino a designação de audiência de conciliação pelo 

cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do 

pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência 

de que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da 

Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 17 de janeiro de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-06.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO DENIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA LIBORIO FELICIANO SATHLER OAB - MT8.516 

(ADVOGADO)

FANIA LIBORIO FELICIANO OAB - MT0010015A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA. (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO)

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

Intimar advogada da parte promovente para apresentar Contrarrazões aos 

Embargos oposto pela promovida Gazin.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-56.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA DOS REIS TOME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V A HOSTINS - ME (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimar as partes para dar prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-90.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL JERONIMO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. GURGEL - EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ SILVEIRA MENEZES OAB - SP356299 (ADVOGADO)

 

Intimação do (a) Executado (a) para adimplir (em) a obrigação estabelecida 

pela sentença, no prazo de 15 (quinze) dias sendo que se não for 

cumprida a sentença em tal prazo, incidirá multa de 1% (um por cento) ao 

mês da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir do 

presente decisum. Fica consignado ainda que o (a) Executado (a) poderá 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das matérias 

constantes do art. 523 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010928-61.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SAO DOMINGOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

ANGELICA OLIONI DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADAO JANUARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida para 

manifestarem-se, quanto ao Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-55.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DIAS MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para manifestar-se quanto ao 

Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010295-79.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para manifestar-se quanto ao 

Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-47.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para cumprimento da sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-93.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ALVES DE FREITAS (REQUERIDO)

 

Intimação da advogada da requerente para, no prazo legal, manifestar-se 

quanto ao id 8769925.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010414-74.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS GOMES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OTAVIO MUNDIM OLIVEIRA OAB - MT22817/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados, do inteiro teor do despacho constante no id 

retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-64.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIGA BEM AUTO ELETRICA E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT0013724A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME LUIZ GOMES JUNIOR OAB - PR42005 (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 8010585-31.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NARDELI DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

Tendo em vista que a inexistência de bens penhoráveis, julgo extinto o 

processo, com fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Expeça-se Certidão 

de dívida em favor do exequente. Arquive-se

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010792-64.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER ALBINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se quanto ao 

Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010578-73.2014.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MERIK ROCHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se quanto ao 

Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-15.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA FRANCISCA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMETICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-41.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALTENIO GOMES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000254-41.2017.8.11.0013 REQUERENTE: VALTENIO GOMES 

DE SOUSA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Recebo o recurso em seus efeitos legais. Encaminhem-se 

para Turma Recursal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-08.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO APARECIDO TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000155-08.2016.8.11.0013 REQUERENTE: REGINALDO 

APARECIDO TEODORO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Recebo o 

recurso em seus efeitos legais. Encaminhem-se para Turma Recursal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-81.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MUSA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000219-81.2017.8.11.0013 REQUERENTE: ALEXANDRE MUSA 

DA CUNHA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Recebo o recurso em seus efeitos legais. Encaminhem-se 

para Turma Recursal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-06.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ARAUJO FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000224-06.2017.8.11.0013 REQUERENTE: MARCELO DE 

ARAUJO FAGUNDES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Recebo o recurso em seus efeitos 

legais. Encaminhem-se para Turma Recursal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001010-50.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA DE JESUS HIDALGO OAB - MT0016042A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI
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Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento 

da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define 

como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum. De acordo com o Código de 

Processo Civil são dois os requisitos indispensáveis à antecipação da 

tutela, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, 

a probabilidade do direito – fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade 

de ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (g.n.) Partindo desse 

preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos 

autorizadores para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em 

discussão, o autor alega que possui uma linha telefônica com a operadora 

em tela e que a referida linha foi bloqueada indevidamente. Da análise 

detida dos autos, bem como dos argumentos trazidos, tem-se que o 

indeferimento do pedido poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil 

reparação ao autor. Verifico ainda que os fundamentos deduzidos 

restaram de forma clara e precisa, preenchendo o pedido dos requisitos 

do fumus boni iuris e do periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o 

autor trouxe aos autos indícios de prova que autorizassem a concessão 

nesta fase processual dos pleitos iniciais. Diante disso, entendo que a 

antecipação de tutela pretendida encontra respaldo legal, vez que há 

prova inequívoca e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Posto isso, defiro a antecipação de tutela pretendida para determinara 

parte requerida, para o fim de que a empresa Requerida abstenha-se de 

lançar o nome da Requerente no banco de dados dos órgãos de proteção 

ao crédito, bem como,efetue o desbloqueio da linha 65-99688-2284, que 

se encontra sem receber e efetuar chamadas Outrossim, com fulcro no 

inciso IV do art.139 c/c inciso IV do art.77, ambos do CPC, determino como 

medida coercitiva e necessária para assegurar o cumprimento com 

exatidão da decisão judicial de antecipação da tutela, aplicação de multa 

por ato atentatório à Justiça, no valor de R$100,00 por dia, até o montante 

de R$5.000,00 (cinco mil reais). Na seqüência, prossiga-se com a 

designação de audiência para conciliação e citação do réu para, 

querendo, contestar a presente ação. Intimem-se e Cumpra-se.Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000001-19.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000001-19.2018.8.11.0013 REQUERENTE: PAULO GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos 

etc. Diante da complexidade da causa que tem por escopo apurar 

cobrança abusiva em contrato de alienação fiduciária de veículo que pro 

conseguinte requer nomeação de perito contábil, Julgo EXTINTO o 

presetne processo, semr esolução de mérito, nos termos do art.51 da Lei 

9.099/95, diante de sua complexidade. Pontes e Lacerda, 8 de janeiro de 

2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010852-03.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OURO VERDE SUPERMERCADO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT0004202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 8010852-03.2015.8.11.0013 REQUERENTE: OURO VERDE 

SUPERMERCADO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Homologo o 

acordo celebrado entre as partes para que produza seus efeitos legais e 

jurídicos, com eficácia de Título Executivo Judicial, com fulcro no art. 22 da 

Lei 9.099/95 c/c art. 487, III do NCPC. Sem custas, transitado em julgado, 

arquivem-se. P.R.I.C. Pontes e Lacerda, 8 de janeiro de 2018. LEONARDO 

DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-15.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANO SILVA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 1000495-15.2017.8.11.0013 REQUERENTE: ROSANO SILVA 

MACEDO REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. Homologo o acordo celebrado entre as partes para 

que produza seus efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título 

Executivo Judicial, com fulcro no art. 22 da Lei 9.099/95 c/c art. 487, III do 

NCPC. Sem custas, transitado em julgado, arquivem-se. P.R.I.C. Pontes e 

Lacerda, 8 de janeiro de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010127-77.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO GOMES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BELO HORIZONTE 

(REQUERIDO)

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO OAB - MG0122345A (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Tendo em vista que a inexistência de bens penhoráveis, julgo extinto o 

processo, com fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Expeça-se Certidão 

de dívida em favor do exequente. Arquive-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-67.2011.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA ANGELIN DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705A (ADVOGADO)

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DE SOUZA JESUS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ACYR ARAUJO OAB - MT0006914A (ADVOGADO)

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Tendo em vista que a inexistência de bens penhoráveis, julgo extinto o 

processo, com fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Expeça-se Certidão 

de dívida em favor do exequente. Arquive-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010484-91.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AKITAFACIL.NET (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Tendo em vista que a inexistência de bens penhoráveis, julgo extinto o 

processo, com fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Expeça-se Certidão 

de dívida em favor do exequente. Arquive-se

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010585-31.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NARDELI DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Tendo em vista que a inexistência de bens penhoráveis, julgo extinto o 

processo, com fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Expeça-se Certidão 

de dívida em favor do exequente. Arquive-se

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010935-19.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

A J VICENTE & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT OAB - MT0017930A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON SILVA DE AZEVEDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Tendo em vista que a inexistência de bens penhoráveis, julgo extinto o 

processo, com fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Expeça-se Certidão 

de dívida em favor do exequente. Arquive-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010868-54.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA PAULINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO MORALES INFORMATICA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Tendo em vista que a inexistência de bens penhoráveis, julgo extinto o 

processo, com fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Expeça-se Certidão 

de dívida em favor do exequente. Arquive-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-78.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL BENA GIL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Tendo em vista que a inexistência de bens penhoráveis, julgo extinto o 

processo, com fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Expeça-se Certidão 

de dívida em favor do exequente. Arquive-se

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000299-45.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SANDER DE SOUZA & MARTINS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALCIRENE DE FREITAS BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Tendo em vista que a inexistência de bens penhoráveis, julgo extinto o 

processo, com fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Expeça-se Certidão 

de dívida em favor do exequente. Arquive-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-72.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CONTALEX CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA MODAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Tendo em vista que a inexistência de bens penhoráveis, julgo extinto o 

processo, com fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Expeça-se Certidão 

de dívida em favor do exequente. Arquive-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010849-14.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LA MAISON COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO 

UNIPESSOAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA RIBEIRO BARRETE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Tendo em vista que a inexistência de bens penhoráveis, julgo extinto o 

processo, com fulcro no art.53, §4º da Lei 9.099/95. Expeça-se Certidão 

de dívida em favor do exequente. Arquive-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000783-60.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL DE CARVALHO FRANCO OAB - MG38032 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI
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VISTOS EM CORREIÇÃO... Deixo de apresentar o relatório, com fulcro no 

artigo 38, in fine da Lei nº. 9.099/95. Inexistindo preliminares, passo a 

análise do mérito. Os autores insurgem-se contra perda de transporte 

rodoviário entre Pontes e Lacerda e Cuiabá oferecido pela empresa ré, 

alegando que esperaram na Rodoviária pelo ônibus e que apesar de ser 

advertida de que o ônibus não havia chegado e que seria chamada no 

momento do embarque, tal chamamento nãos e deu o que ocasionou na 

perda do ônibus. A demandada limitou-se a alegar que todos os demais 

embarcaram e que somente os requerentes não embarcaram por culpa 

exclusiva deles. No entanto, não tendo produzido qualquer prova, 

presumem-se como verdadeiras as afirmações contidas na inicial. 

Observe-se a ré não juntou bilhete de qualquer passageiro que tenha 

tomado o coletivo naquela localidade. Ademais, não podemos olvidar que 

em se tratando de pestação de serviços deveria a empresa requerida ser 

diligente e conferir a ausência de passageiros e alertá-los em razão do 

não embarque, antes de sair com o coletivo da rodoviária. Em face destas 

considerações, tenho que efetivamente configurados, no caso em tela, 

danos morais. Isso porque a situação experimentada pelos autores, de 

ver-se esquecidos pela companhia ré, perdendo viagem previamente 

programada, não se confunde com mero dissabor, merecendo reparação. 

ISTO POSTO, e de tudo mais que dos autos consta, e diante da doutrina e 

da jurisprudência, e com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, e condeno a reclamada, VIAÇÃO JUÍNA, a pagar A(AO) 

reclamante o valor de R$ 1.5000,00 (mil e quinhentos reais) para cada um, 

pelos danos materiais e morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) 

ao mês e correção monetária a partir do presente decisum. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei. P. 

R. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-75.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL DE CARVALHO FRANCO OAB - MG38032 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

VISTOS EM CORREIÇÃO... Deixo de apresentar o relatório, com fulcro no 

artigo 38, in fine da Lei nº. 9.099/95. Inexistindo preliminares, passo a 

análise do mérito. Os autores insurgem-se contra perda de transporte 

rodoviário entre Pontes e Lacerda e Cuiabá oferecido pela empresa ré, 

alegando que esperaram na Rodoviária pelo ônibus e que apesar de ser 

advertida de que o ônibus não havia chegado e que seria chamada no 

momento do embarque, tal chamamento nãos e deu o que ocasionou na 

perda do ônibus. A demandada limitou-se a alegar que todos os demais 

embarcaram e que somente os requerentes não embarcaram por culpa 

exclusiva deles. No entanto, não tendo produzido qualquer prova, 

presumem-se como verdadeiras as afirmações contidas na inicial. 

Observe-se a ré não juntou bilhete de qualquer passageiro que tenha 

tomado o coletivo naquela localidade. Ademais, não podemos olvidar que 

em se tratando de pestação de serviços deveria a empresa requerida ser 

diligente e conferir a ausência de passageiros e alertá-los em razão do 

não embarque, antes de sair com o coletivo da rodoviária. Em face destas 

considerações, tenho que efetivamente configurados, no caso em tela, 

danos morais. Isso porque a situação experimentada pelos autores, de 

ver-se esquecidos pela companhia ré, perdendo viagem previamente 

programada, não se confunde com mero dissabor, merecendo reparação. 

ISTO POSTO, e de tudo mais que dos autos consta, e diante da doutrina e 

da jurisprudência, e com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, e condeno a reclamada, VIAÇÃO JUÍNA, a pagar A(AO) 

reclamante o valor de R$ 1.5000,00 (mil e quinhentos reais) para cada um, 

pelos danos materiais e morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) 

ao mês e correção monetária a partir do presente decisum. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei. P. 

R. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010337-65.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR MARQUES RODRIGUES GOMES- HOTEL. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA MARCASSA CARPINELLI OAB - PR0041451A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Tendo em vista a inércia da parte reclamante ocasionando a paralisação 

do feito, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art.485 do CPC, em razão do abandono de causa. Arquivem-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010335-95.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR MARQUES RODRIGUES GOMES- HOTEL. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA MARCASSA CARPINELLI OAB - PR0041451A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Tendo em vista a inércia da parte reclamante ocasionando a paralisação 

do feito, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art.485 do CPC, em razão do abandono de causa. Arquivem-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010333-28.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR MARQUES RODRIGUES GOMES- HOTEL. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA MARCASSA CARPINELLI OAB - PR0041451A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Tendo em vista a inércia da parte reclamante ocasionando a paralisação 

do feito, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art.485 do CPC, em razão do abandono de causa. Arquivem-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010332-43.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR MARQUES RODRIGUES GOMES- HOTEL. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA MARCASSA CARPINELLI OAB - PR0041451A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Tendo em vista a inércia da parte reclamante ocasionando a paralisação 

do feito, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art.485 do CPC, em razão do abandono de causa. Arquivem-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010336-80.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR MARQUES RODRIGUES GOMES- HOTEL. - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA MARCASSA CARPINELLI OAB - PR0041451A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Tendo em vista a inércia da parte reclamante ocasionando a paralisação 

do feito, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art.485 do CPC, em razão do abandono de causa. Arquivem-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010477-02.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA MARTINS DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Tendo em vista a inércia da parte reclamante ocasionando a paralisação 

do feito, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art.485 do CPC, em razão do abandono de causa. Arquivem-se

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 15 Dl AS - 3 vezes

 AUTOS N.° 1405-27.2015.811.0014 68461

 ESPÉCIE: lnterdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de vConhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: Jóisse Pereira Magalhães, Cpf: 01918720169, Rg: 

1487382-6 SSP MT Filiação: '.racema Pereira Magalhães, data de 

nascimento: 02/04/1983, brasileiro(a), natural de Barra do garças-MT, 

solteiro(a), doméstica, Endereço: Rua das Flores, N° 51, Bairro: Vila Santa 

Terezinha, Cidade: Poxoréu-MT,

 PARTE REQUERIDA: Interditado: Ismael Ribeiro Filho, Cpf: 04555859111, 

Rg: 1661784-3 SSP MT Filiação: Ismael Ribeiro e Iracema Pereira 

Magalhães, data de nascimento: 20/12/1985, brasileiro(a), natural de 

Poxoréu-MT, solteiro(a), aposentado, Endereço: Rua das Flores, N° 51, 

Bairro: Vila Santa Terezinha, Cidade: Poxoréu-MT,

 INTIMANDO(A, S): todos os interessados DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA 

AÇÃO: 09/10/2015 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Ante o exposto, e por tudo mais que consta nos autos, 

JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, I, tio Código de Processo Civil, para DECRETAR a INTERDIÇÃO 

ABSOLUTA de SMAEL RIBEIRO FILHO, devidamente qualificado nos autos, 

com fundamento no artigo 1.767 do Código Civil, declarando-o 

absolutamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil e, 

de acordo com o artigo 1.774 do mesmo código, nomeio-lhe como sua 

CURADORA a Sra. JOISSE PEREIRA MAGALHÃES (irmã do interditando). 

Em observância ao disposto no artigo 755, §3°, do Código de Processo 

Civil e no artigo 9o, III, do Código Civil, inscreva-se ^sta decisão no 

Registro Civil e publique-se imediatamente publicada na rede

 undiaí de computadores, no sítio do E. TJMT e na plataforma de editais do 

onselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local por 01 (uma) vez e na imprensa local e no Órgão Oficial, 

por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Após certificado o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se. Poxoréu/MT, 27 de janeiro de 2017. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito Eu, Salustiano Cândido Pereira 

Filho, digitei.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60290 Nr: 1522-57.2011.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jakeline Pereira Correia, Aurides da Costa 

Souza, Magno Magaiver Assis Batista, Lucio da Conceição da Silva, 

Marcelo Henrique Bezerra da Silva, Gilberto Roberto Motta, Durvanil de 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rogério Assunção 

da Costa Stefan - OAB:7.030, Dayse Crystina de Oliveira Lima - 

OAB:13890/MT, JONAS CANDIDO DA SILVA - OAB:16552

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE POXORÉU - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS Nº 1522-57.2011.811.0014- Código: 60290

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RÉUS: Jakeline Pereira Correia

Aurides da Costa Souza

Magno Magaiver Assis Batista

Lucio da Conceição da Silva

Durvanil de Campos

Marcelo Henrique Bezerra da Silva

Gilberto Roberto Motta

INTIMANDA: ANA LÚCIA DA SILVA, brasileira, casada, professora, RG 

1819496-6-SSP/MT, CPF n.º 007.854.051-86, residente e domiciliada à rua 

22 de Novembro, n.º 753, bairro Jardim União, Cuiabá-MT, Atualmente 

encontra-se em LUGAR INCERTO e NÃO SABIDO.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PESSOA INTERESSADA ACIMA 

QUALIFICADA., para comparecer na Secretaria do Fórum da Comarca de 

Poxoréu/MT, para retirar o veículo apreendido nos autos supra 

identificados, tudo de conformidade os termos da síntese da decisão 

abaixo transcrita.

RESUMO DA INICIAL: Vistos etc.Ante as argumentações apresentadas 

pela requerente, converto o feito em diligência para que a serventia 

certifique nos autos quanto à apreensão do veículo descrito na pedido 

inicial no Feito n° 2/2012 - Código 60290, que tramita em uma das Varas 

existentes neste Juízo. Caso positiva a certidão, determino que se acoste 

aos presentes o auto de apreensão do veículo, bem como o auto de prisão 

em flagrante delito ou portaria que determinou a instauração do inquérito 

policial ou termo circunstanciado. Além disso, caso o mencionado 

processo tramite neste Juízo, determino que o mesmo seja apensado aos 

presentes. Após, dê-se nova vistas dos autos ao Parquet. Às 

providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

SÍNTESE DA DECISÃO: ..."Isto posto, DETERMINO A RESTITUIÇÃO DO BEM 

APREENDIDO à proprietária Ana Lúcia da Silva ou pessoa por ela 

autorizada, mediante termo de entrega e prévio adimplemento dos débitos 

inscritos. Cientificada à restituição respectiva, arquivem-se-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Cumpra-se. Poxoréu(MT), 07 de 

janeiro de 2016. Patríci Cristiane Moreira-Juíza de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

Técnico Judiciário, digitei.

Poxoréu - MT, 22 de setembro de 2017.

Rosely Lopes de Araújo

Gestora Judiciário

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29064 Nr: 1567-95.2010.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Souza & A. Da Anunciação Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Toillebras Sanitários Portateis Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O, Myrian Carla Cardozo Santos Walacheki - 

OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TOILLEBRAS SANITÁRIOS PORTATEIS 

LTDA-ME, CNPJ: 96644877000194. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: SOUZA & A. DA ANUNCIAÇÃO LTDA, já devidamente 

qualificado nos autos em epigrafe por meio de seu procurador que ao final 

subscreve vem muito respeitosamente perante a Vossa Excelência 

manifestar a cerca da intimação as fls. 154. No que compete a carta 

precatória a mesma foi sem preparo para cumprimento, é sábio destacar 

que a exeqüente esta com dificuldade financeira e com a inovação do 

novo CPC requer o que se segue: Com a entrada em vigor da Lei 13.105 

de 2015, em março de 2016, a regra acima descrita será alterada, sendo 

que a nova codificação processual acaba por facilitar a citação, seja pelo 

correio ou por meio eletrônico, no âmbito da execução para pagamento de 

quantia certa. Diferentemente do que ocorria com o processo de 

execução, em que por força do disposto no art. 222, alinea d, era 

expressamente proibida a citação pelo correio, no CPC/2015 tal forma de 

citação é permitida, por força dos arts. 247 , onde não há mais a proibição 

à citação postal nos processos de execução e, 2492. A regra está de 

acordo com a Súmula 429 do STJ, que estabelece: "A citação postal, 

quando autorizada por lei, exige o aviso de recebimento". Ora, se o credor 

não fizer a opção, de forma justificada , pela citação por mandado, esta 

será realizada de forma postal, consoante prevê o art. 24 9'1. ' Art. 247. A 

citação será feita pelo correio para qualquer comarca do pais, exceto: 1 - 

nas ações de estado, observado o disposto no art. 695, § 3°; II - quando o 

citando for incapaz; III - quando o citando for pessoa de direito público; IV - 

quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de 

correspondência; V - quando o autor, justificadamente, a requerer de 

outra forma. 2 A citação será feita por meio de oficial de justiça nas 

hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação 

pelo correio. ' No mesmo sentido: José Miguel Garcia Medina. Novo Código 

de Processo Civil comentado. 3a. ed., São Paulo: RT, 2015, nota III ao art. 

829, p. 1.113: "Embora, de acordo com o art. 247 do CPC/2015, a citação 

no processo de execução deva ser realizada, como regra, pelo correio, 

nada impede que o exequente, na petição inicial de execução, requeira, 

justificadamente, que a citação se dê por oficial de justiça (cf. inc. V do 

art. 247 do CPC/2015) . Nesse caso, a ordem de penhora constará, desde 

logo, do mandado de citação (cf. §§ Io e 2o do art. 829 do CPC/2015)". 4 

No mesmo sentido: André Vasconcelos Roque. Execução no novo CPC: 

mais do mesmo? In: http://jota.info/execucao-novo-cpc-mais-mesmo, 

acesso em 14.07.2015: "no CPC/1973 era vedada a citação pelo correio 

no processo de execução autônomo. A prática demonstrou, todavia, que 

essa proibição levava à falta de efetividade da execução, até porque, nos 

dias de hoje, é freqüente que a penhora acabe por privilegiar bens de 

maior liquidez, como o dinheiro depositado em aplicações financeiras, 

ações ou títulos negociados no mercado, dispensando a atuação física do 

oficial de justiça. O NCPC, em boa hora, permite a citação pelo correio no 

processo de execução, a fim de proporcionar maior celeridade, 

especialmente nos casos em que o executado se encontra fora da 

comarca, seção ou subseção judiciária em que tramita a execução, 

dispensando a burocrática expedição de carta precatória". Em sentido 

contrário, entendendo haver necessidade de que a citação ocorra por 

mandado, ver: Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, 

Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello. 

Primeiros comentários ao Novo Código de Processo Civil -artigo por artigo. 

São Paulo: RT, 2015, p. 431 e 432, de onde destacamos: "A relevância da 

comunicação, aliada à necessidade de atuação humana especializada 

relativamente aos possíveis atos de constrição de bens (cuja prática tem 

de se dar, evidentemente, mediante atuação de serventuário especializado 

- o oficial de justiça), tornam impraticável a citação postal nas ações 

executivas"

Despacho/Decisão: Processo nº: 1567-95.2010.811.0014 (Código 

29064)Vistos em correição.Ante a impossibilidade de citar a parte 

requerida pessoalmente, em razão das inúmeras tentativas frustradas, 

cite-se, via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, conforme disposto no 

artigo 513, §2º, inciso IV, do Código de Processo Civil.Em caso de inércia 

da executada, aguarde-se o prazo de 60 (sessenta) dias em razão, do 

Ofício nº 101/2017 encaminhado ao Defensor Público Geral do Estado de 

M a t o  G r o s s o . A p ó s ,  c o n c l u s o s  p a r a  d e l i b e r a ç õ e s . À s 

providências.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 07 de novembro de 2017.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 19 de dezembro de 2017

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22091 Nr: 1083-22.2006.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Maria Soares, Iraci Costa Soares, 

Clayton Costa Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ambrósio Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Camilo de Paula - 

OAB:5179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AMBRÓSIO PEREIRA DOS SANTOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a INTIMAÇÃO de Ambrósio Pereira dos Santos, para, 

querendo, comparecer a audiência de instrução e julgamento, designada 

para o dia 07/02/2018, às 15:30, no edifício do Fórum de Poxoréu MT.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Considerando que esta 

magistrada foi convocada para participar do “I Workshop sobre Guarda 

Compartilhada”, a ser realizado em Cuiabá no dia 08 de novembro do ano 

corrente, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

07/02/2018 às 15:30.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 19 de dezembro de 2017

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 29508 Nr: 313-53.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefina Pereira de Souza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629, Ricardo Cicero Pinto - OAB:14174-A/MT, Thiago Souza 

Borges - OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 203 procedo a intimação 

das partes para no prazo legal, manifestarem-se sobre o cálculo acostado 

nos autos por derradeiro

 Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 62596 Nr: 858-55.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscalino Ezequiel Damaceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:MT/5.736

 Processo nº: 858-55.2013.811.0014 (Código 62596)

Vistos em correição.

Defiro o pedido de flS. 216/217.

Proceda-se a Sra. Gestora Judiciária aos atos necessários para a 

liberação do valor bloqueado em favor da parte exequente, atentando-se 

para as novas determinações contidas na Resolução nº 15/2012 do 

Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova metodologia adotada pelo Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso para gerenciar os depósitos judiciais.

 Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 10 de dezembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72098 Nr: 1650-04.2016.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FRT, DDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRT, EDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELAINE DUARTE PEREIRA, Filiação: Eloisa 

Laudelina Duarte e Eliseu Correira Pereira, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Os Requeridos tiveram um relacionamento amoroso por 

certo tempo, findando-o por incompatibilidade dos gênios. Desse 

relacionamento adveio o nascimento do menor DAVI DUARTE TORRACA, 

nascido em 23/03/2013, conforme se comprova pela cópia de certidão á e 

Ocorre, Excelência, que a Requerida, Sra. ELAINE, desde os 04 (quatro) 

meses da criança está com o paredeiro incerto e não sabido, pois 

abandonou o menor e se mudou para o município de Rondonópolis, MT, e 

era o genitor que ficava com a responsabilidade sozinho. Devido ao fato 

de o Requerido, Sr. LAUDEIR, ter a profissão de vaqueiro e estar sempre 

morando em fazendas, o menor sempre ficou com a tia paterna, ora 

Requerente. Visam assim, regularizar a guarda do menor DAVI DUARTE 

TORRACA, em favor da Requerente, ora tia paterna, pois é a mesma que 

já mantém a guarda de fato do menor há algum tempo. Necessário se faz 

salientar que o genitor do menor, ora Requerido, consente com a presente 

ação de guarda do menor DAVI DUARTE TORRACA, em favor da 

Requerida FRANCISLEI RIBEIRO TORRACA, bem como, exara sua ciência 

no final desta exordial.

Despacho/Decisão: Processo: 1650-04.2016.811.0014 (Código 

72098)Vistos em correição.Trata-se de AÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO 

LIMINAR ajuizada por FRANCISLEI RIBEIRO TORRCA em face de LAUDEIR 

RIBEIRO TORRACA e ELAINE DUARTE PEREIRA, devidamente qualificado 

nos autos.Alega, em síntese, que os requeridos tiveram um 

relacionamento amoroso, sendo que desta união nasceu a criança DAVI 

DUARTE TORRACA. Acrescenta que a requerida ELAINE, desde os 04 

(quatro) meses da criança, está com o paradeiro incerto e ignorado, tendo 

notícias que se mudou para o Município de Rondonópolis/MT. Em relação 

ao genitor de Davi, o Sr. LAUDEIR, sustentou que este tem como profissão 

de vaqueiro e que sempre está morando em fazendas. Por essas razões, 

declarou que o menor DAVI está sob a sua guarda, vez que é tia paterna 

do menor, de forma que possui as melhores condições para cuidar e 

prover o necessário ao infante. Assim, em sede liminar, requer a 

concessão da guarda provisória, e, ao final, a procedência dos pedidos 

para o fim de decretar a guarda definitiva. À fl. 24/27 e 32/33, estudo 

psicossocial e relatório elaborado pela equipe do Conselho Tutelar. Às fls. 

35, manifestação ministerial pelo indeferimento do pedido liminar. É o breve 

relatório.Fundamento e decido.Recebo a inicial por estar em conformidade 

com os preceitos legais.Processe-se em segredo de justiça, conforme 

recomenda o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil.Em análise 

perfunctória, ou seja, de cognição sumária, o pedido em tela revela-se 

insubsistente para fins de deferimento da antecipação de tutela.A 

requerente pugna pela concessão da guarda provisória da criança DAVI, 

sob alegação de que reúne maiores condições de cuidar e zelar pela 

guarda e desenvolvimento de seu sobrinho, informando que o atual 

detentor, o genitor, não reúne condições em permanecer com a guarda do 

infante.Contudo, observando-se as informações aportadas aos autos, não 

restou cabalmente demonstrada que a situação fática existente possa 

ensejar no deferimento da guarda provisória, vez que ausente a 

demonstração de risco.Ademais, conforme relatório elaborado pela equipe 

do Conselho Tutelar, a criança DAVI retornou à guarda paterna, noticiando 

que o menor encontra-se acolhido e assistido pelo genitor. É certo que, 

conforme os ditames da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, as crianças e os adolescentes devem permanecer sob a 

guarda daquele capaz de oferecer condições que lhes garanta um 

desenvolvimento físico e psíquico adequado a sua formação.No entanto, 

neste momento de cognição sumária o conjunto fático-probatório deduzido 

pelas requerentes não comprovam suficientemente a impossibilidade do 

genitor oferecer um adequado ambiente familiar ao seu filho, nem mesmo 

que a mudança da guarda traduziria o melhor interesse do menor.Nesse 

sentido é o entendimento da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. GUARDA PROVISÓRIA. 

INDEFERIMENTO. Em sede de agravo de instrumento, deve ser mantida a 

decisão proferida pelo juízo a quo, que indeferiu pedido liminar, na qual O 

MAGISTRADO UTILIZOU-SE DA PRUDÊNCIA E LIVRE ARBÍTRIO PARA 

MANTER A GUARDA PROVISÓRIA DA MENOR COM QUEM A ACOLHEU 

DESDE O NASCIMENTO, ATÉ QUE, EM COGNIÇÃO EXAURIENTE, SE 

DEFINA QUAL O MELHOR CAMINHO AO RESGUARDO DE SEUS 

INTERESSES. Agravo conhecido e desprovido. (TJGO; AI 70137-2/180; 

Cachoeira Alta; Rel. Des. Rogério Arédio Ferreira; DJGO 27/05/2009).Na 

espécie, o deslinde da causa depende de dilação probatória, necessária a 

comprovação dos fatos narrados na exordial, vez que as provas 

apresentadas são insuficientes para comprovar de plano a 

verossimilhança do alegado, sendo, assim, inviável a concessão da tutela 

pretendida.Dessa forma, não preenchidos os requisitos para a concessão 

da tutela antecipada e visando o resguardo dos interesses do menor, o 

indeferimento do pleito é medida que se impõe.Nessa esteira, eis o 

julgado:GUARDA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA 

PARA CONFERIR A GUARDA PROVISÓRIA AO PAI AUTOR. NÃO 

CABIMENTO. Decisão mantida até a colheita de melhores elementos, a fim 

de evitar alterações abruptas no desenvolvimento do menor- Agravo não 

provido. (TJ-SP; AI 994.09.329451-1; Ac. 4358540; Guarulhos; Quarta 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Loureiro; Julg. 25/02/2010; 

DJESP 23/04/2010).Diante do acima exposto, e por tudo que dos autos 

consta, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA postulada, com 

fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil.Citem-se e 

intimem-se as partes requeridas, bem como a parte requerente a fim de 

que compareçam à audiência de conciliação, a qual designo para o dia 

07/02/2018 às 14:00, importando a ausência deste em extinção e 

arquivamento do processo e a daquele em confissão e revelia.Após a 

audiência de conciliação, se não houver acordo, poderá a parte requerida 

contestar, desde que o faça por intermédio de advogado (artigo 335, I, do 

Código de Processo Civil).Proceda-se a equipe multidisciplinar o 

acompanhamento mensal da família, apresentando relatório nos autos, até 

ulterior deliberação.Em seguida, vista dos autos ao Ministério Público e 

venham conclusos na sequência.Defiro o benefício de assistência jurídica 

gratuita requerida na inicial.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 30 de outubro de 
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2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 18 de dezembro de 2017

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 17984 Nr: 293-72.2005.811.0014

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joilson Leandro Bulhões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Fernandes Rabelo - 

OAB:9.031-B-MT, Rodolfo Wilson Martins - OAB:5.858, Trajano 

Camargo dos Santos - OAB:

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOILSON 

LEANDRO BULHÕES, nos termos do artigo 107, inciso IV, primeira figura, 

c/c artigo 115, ambos do Código Penal.Expeça-se contramandado de 

prisão, caso necessário, com as baixas de estilo.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas, anotações e cautelas de 

estilo.Notifique-se o Ministério Público Estadual.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Poxoréu/MT, 03 de julho de 2017.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 77331 Nr: 2164-20.2017.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da 2ª Vara Cível -Vara Esp. Direito 

Agrário de Cuiabá/MT., Pedro Alves Neto e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estevão Leite da Cruz e Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 56 procedo a intimação 

da parte autora para manifestar-se em 10 (dez) dias

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76972 Nr: 1935-60.2017.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMSL, GSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte AUTORA via advogado, através do DJE 

(Diário da Justiça Eletrônico), para, comparecer em audiência de 

Conciliação/Mediação que foi designada para o dia 2/3/2018, às 

15h30min., no Fórum local, conforme recibo de agendamento em anexo. 

Bem como encaminho os presentes autos ao setor de expedição de 

documento para proceder a “Intimação” da parte REQUERIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77386 Nr: 2181-56.2017.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eronias de Sousa Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Déborah Castro Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denisvaldo Aparecido Bulhões 

- OAB:23863/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte AUTORA via advogado, através do DJE 

(Diário da Justiça Eletrônico), para, comparecer em audiência de 

Conciliação/Mediação que foi designada para o dia 2/3/2018, às 

13h00min., no Fórum local, conforme recibo de agendamento em anexo. 

Bem como encaminho os presentes autos ao setor de expedição de 

documento para proceder a “Intimação” da parte REQUERIDA.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76004 Nr: 1507-78.2017.811.0014

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Rodrigues Rocha, Ione Ribeiro da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eugenio Florentino de Araujo Junior, 

Jovilina Dias de Jesus, Dirce Florentina de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pitter Johnson da Silva 

Campos - OAB:/MT - 15980, Yann Dieggo Souza Timótheo de 

Almeida - OAB:12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESPÓLIO DE EUGENIO FLORENTINO DE 

ARAUJO JUNIOR, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

JOVILINA DIAS DE JESUS, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: I. FATOS A parte embargada ajuizou ação ordinária de 

anulação parcial de cessão de direitos hereditários c/c reintegração de 

posse, indenização e perdas edanos em face de ABEL FRANCISCO DA 

SILVA e DARCY IMACULADA DE OLIVEIRA E SILVA. Em razão da 

decretação da revelia dos demandados, o feito acabou sendo julgado 

procedente nos seguintes termos: "... Com Resolução do 

Mérito->Procedência em Pai*te Processo n° 549-93.1997.811.0014 (Código 

913) Requerentes: Espólio de Eugênio Florentino de Araújo Júnior e de 

Jovilina Dias de Jesus Requeridos: Abel Francisco da Silva e Darcy 

Imaculada de Oliveira e Silva SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE CESSÃO DE DIREITOS 

HEREDITÁRIOS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, INDENIZAÇÃO E PERDAS 

E DANOS ajuizada por ESPÓLIO DE EUGÊNIO FLORENTINO DE ARAÚJO 

JÚNIOR e DE JOVILINA DIAS DE JESUS em face de ABEL FRANCISCO DA 

SILVA e DARCY IMACULADA DE OLIVEIRA E SILVA, devidamente 

qualificados nos autos. Asseveram, em síntese, que foram levados a erro 

pelos requeridos na celebração do negócio jurídico, consistente na 

promessa de pagamento parcelado, sendo que os requeridos já estavam 

em situação de pré-insolvência, que não era de conhecimento dos 

requerentes à época, o que levaria à causa de anulação do instrumento. 

Aduzem que foi pago apenas 30% (trinta) por cento do valor entabulado, 

razão pela qual requerem a anulação parcial do instrumento, para serem 

reintegrados na posse de 70% (setenta por cento) do imóvel 

anteriormente vendido. Com a inicial vieram os documentos de fls. 22/91. À 

fl. 120-v, o requerido ABEL foi citado e, de acordo com a certidão de fls. 

291, não ofertou contestação. À fl. 131-v, a requerida DARCY foi citada e 

também não consta dos autos sua resposta à ação. Às fls. 159/161, o 

pedido de tutela antecipada foi deferido. Às fls. 421/422, os requerentes 

esclareceram que, quanto ao requerido ABEL, o processo de insolvência 

foi extinto, após o seu falecimento, não ! havendo que se falar em 

indicação de novo administrador da massa falida para figurar no polo 

passivo da lide, bem como que a requerida DARCY não foi declarada 

insolvente e, por fim, pugnaram pelo julgamento da demanda e a 

renovação da decisão de tutela antecipada. Vieram os autos conclusos. É 

o breve relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 
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ANULAÇÃO PARCIAL DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS C/C 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE, INDENIZAÇÃO E PERDAS E DANOS ajuizada 

por ESPÓLIO DE EUGÊNIO FLORENTINO DE ARAÚJO JÚNIOR e DE 

JOVILINA DIAS DE JESUS em face de DARCY IMACULADA DE OLIVEIRA E 

SILVA, devidamente qualificados nos autos, objetivando a anulação 

parcial da cessão de direitos hereditários, tendo em vista a falta de 

pagamento integral pelos requeridos. Inicialmente, deve ser consignado 

que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, 

razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e 

da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. 

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Analisando os autos, verifico que os requeridos 

foram devidamente citados à fl. 130-v, contudo não apresentaram 

contestação no prazo legal, razão pela qual DECRETO SUA REVELIA, nos 

termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, trago 

acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: "RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA 

COMPROVADA - NOTIFICAÇÃO - REVELIA -JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 330, INCISO II, DO CPC - 

RESTITUIÇÃO DOS BENS AO CREDOR - RECURSO IMPROVIDO. Se 

demonstrada pelo credor a mora do devedor, a respectiva notificação, 

bem como os efeitos da sua revelia, permite-se o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 330, II, do CPC. Ap, 93638/2007, 

DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/12/2007, Data da publicação no DJE 24/01 /2008".Grifei e 

negritei Não obstante o reconhecimento da revelia, o que, por si só, já faz 

gerar a presunção de veracidade do direito alegado pelos requerentes, no 

caso vertente, verifico que a matéria constitutiva do direito apresentado 

aos autos conduz à procedência, vez que o conjunto probatório comprova 

de forma contundente o pedido na inicial, sustentando a presunção que 

lhe favorece. Cinge-se a questão controvertida sobre a ocorrência de erro 

quanto ao negócio jurídico celebrado entre as partes, que levaria à causa 

de anulação do instrumento. Oportuno consignar que, segundo Miguel 

Reale: "negócio jurídico é aquela espécie de ato jurídico que, além de se 

originar de um ato de vontade, implica a declaração expressa da vontade, 

instauradora de uma relação entre dois ou mais sujeitos tendo em vista um 

objetivo protegido pelo ordenamento jurídico. Tais atos que culminam em 

uma relação intersubjetiva, não se confundem com os atos jurídicos em 

sentido estrito nos quais não há acordo de vontade, como, por exemplo, 

se da nos chamados atos materiais como os da ocupação ou posse de um 

terreno, a edificação de uma casa em um terreno apossado, etc. Um 

contrato de compra e venda ao contrario, tem a forma especifica de um 

negocio jurídico". Já os defeitos do negócio jurídico são vícios que podem 

ocorrer durante o acordo de vontade realizado entre as partes. Esses 

defeitos podem ser o erro, ou ignorância; dolo; coação; estado de perigo; 

lesão ou fraude contra credores. Aduz o Código Civil a respeito da 

ocorrência de erro ou ignorância na celebração do negócio jurídico: Art. 

138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de 

vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por 

pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. Art. 

139. O erro é substancial quando: I - interessa à natureza do negócio, ao 

objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele 

essenciais; II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa 

a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta 

de modo relevante; III - sendo de direito e não implicando recusa à 

aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico. Art. 

140. O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso 

como razão determinante. Art. 141. A transmissão errônea da vontade por 

meios interpostos é anulável nos mesmos casos em que o é a declaração 

direta. Art. 142. O erro de indicação da pessoa ou da coisa, a que se 

referir a declaração de vontade, não viciará o negócio quando, por seu 

contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou pessoa 

cogitada. Art. 143. O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da 

declaração de vontade. Art. 144. O erro não prejudica a validade do 

negócio jurídico quando a pessoa, a quem a manifestação de vontade se 

dirige, se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do 

manifestante. No caso dos autos, alegam os requerentes que o erro 

consiste na promessa de pagamento parcelado, todavia, os requeridos já 

estavam em situação de pré-insolvência, que não era de conhecimento 

dos requerentes à época. A situação de insolvência ocorre quando o 

passível do devedor passa a ser maior que o seu ativo, ou seja, o valor da 

dívida supera o valor dos seus bens. Também será insolvente aquele que 

vender o imóvel para não pagar a dívida, sendo que a lei protege o 

adquirente de boa-fé. Importante consignar que, na modalidade indicada 

pelos requerentes, qual seja, erro ou ignorância, um dos contratantes 

engana-se sozinho. Portanto, diz-se que, nesse caso, ocorreu uma falsa 

realização da realidade. As ações anulatórias ajuizadas com base no erro 

são raras, pois é difícil descobrir o que se passou na mente do 

contratante durante a celebração do negócio. A ignorância se qualifica 

diferentemente do erro no quesito de total desconhecimento por parte do 

agente a respeito do que foi celebrado no negócio. Nesse diapasão os 

seguintes julgados: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. 

CESSÃO DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. ANULAÇÃO. ERRO SUBSTANCIAL. 

CORRETOR. NEGLIGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA 

PARCIAL. 1. Ab initio, não se conhece o primeiro apelo, porquanto ausente 

o requisito extrínseco de admissibilidade, in casu, o preparo, o que impede 

o exame do mérito. 2. Trata-se de ação na qual se pleiteia a anulação de 

negócio jurídico consistente na cessão de crédito de precatório. 3. 

Incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, consistente 

na compra e venda de precatório, oriundo do Processo n° 870004647-7, 

da 19a Vara Federal do Estado do Rio de Janeiro, entre o autor e a 

primeira ré. Intervieram a segunda ré como corretora, responsável por 

intermediar o negócio de cessão, e o terceiro réu, como advogado, 

patrocinando a habilitação da autora para recebimento do crédito adquirido 

junto ao processo de que se originou o precatório. 4. Comprovou a 

demandante ter sido induzida a erro pelos réus, que inclusive lhe 

apresentaram escritura de inventário e partilha de bens com informações 

equivocadas, pois ali constou que a irmã da Ia ré, teria a receber um 

crédito de R$ 201.552,20. Posteriormente, veio a autora a descobrir que o 

crédito devido à primeira demandada e à sua irmã era de apenas l/l3 avós 

de R$ 44.4-71,56, informação que, aliás, não foi impugnada por qualquer 

dos demandados. 5. A primeira ré, conforme se extrai da leitura de sua 

contestação, admite ter recebido da autora a quantia reclamada na inicial e 

utilizado o numerário. Argumenta, contudo, que não praticou qualquer ato 

ilícito, mas ao contrário, foi "lesada em sua honra", presumidamente pela 

conduta dos demais réus. Todavia, não há nos autos qualquer prova a 

corroborar tal versão, razão pela qual não se questiona a correção da 

sentença, ao determinar a devolução dos valores efetivamente 

despendidos pela demandante. Nesta seara, é certo que deve prevalecer 

o princípio da boa-fé contratual, e não o enriquecimento indevido da 

demandada. 6. A reparação por lucros cessantes pressupõe o exercício 

de atividade econômica interrompida ou a expectativa frustrada de 

rendimentos em função do evento danoso. In casu, a autora não 

demonstrou, nem sequer alegou, que pretendia investir o montante pago à 

primeira ré em outra atividade econômica ou que foi privada de alguma 

renda ou ganho em virtude desse pagamento. Nessa linha, o deferimento 

do pleito importaria em enriquecimento sem causa, porém não mais em 

favor da Ia demandada e sim da demandante. 7. Outrossim, impende 

ressaltar que o negócio jurídico realizado entre as partes é anulável, mas 

não por simulação, como pretende a demandante. Vício do consentimento 

cuja caracterização exige a presença do requisito denominado consilium 

fraudis, isto é, o acertamento ardiloso entre as partes envolvidas no 

negócio jurídico, com o fim de prejudicar terceiros. 8. Nesse passo, tem-se 

no caso em tela que a autora incorreu em erro substancial, induzido pela 

ré Fabiane, o que, nos termos dos artigos 138 e 139,1, do Código Civil, 

importa na anulabilidade do negócio jurídico. Relembre-se que o juiz não 

está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, 

devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico 

adequado. 9. Segunda demandada que, na posição de corretora, não 

observou a diligência e prudência esperadas pela comitente. Atuou, no 

mínimo, de modo negligente, ao fornecer à autora informações inverídicas 

acerca do negócio, ou seja, atrair a demandante com a informação de que 

o valor do crédito a ser recebido pela primeira demandada seria muito 

superior ao efetivamente devido. 10. O corretor, nos termos do artigo 723 

e parágrafo único do Código Civil, deve atuar com diligência, prestando às 

partes do negócio que intermedeia as informações relevantes, de modo a 

evitar a celebração de contratos nulos ou anuláveis, podendo, nesses 

casos, constatada a sua negligência quanto às cautelas que 

razoavelmente são esperadas de sua parte, responder por perdas e 

danos. (...) 17. Primeiro apelo não conhecido, segundo apelo parcialmente 
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provido e terceira apelação não provida. TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 

02116414220138190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 13 VARA CÍVEL. 

Julgamento: 08/02/2017. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - CESSÃO DE 

USO DE ÁREA PÚBLICA - IMÓVEL INTERDITADO PELA MUNICIPALIDADE 

EM OUTRA OPORTUNIDADE, ANTE O RISCO DE DESABAMENTO 

-INFORMAÇÃO OMITIDA - OCORRÊNCIA DE ERRO ESSENCIAL 

-ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - BENFEITORIAS NÃO INDICADAS - 

REPARAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA IMPROCEDENTE - SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA - DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. TJ-SP - 

Apelação: APL 00022268620118260197 SP 0002226-86.2011.8.26.0197. 

Julgamento: 25/08/2015. Assim, configurada a hipótese prevista 

legalmente, já que os requerentes levados a erro quanto à situação 

financeira dos requeridos acabaram por realizar contrato de cessão de 

direitos hereditários, cedendo o único imóvel objeto de inventário, a 

procedência em parte do pedido inicial resta configurada. No entanto, não 

entendo que o pedido indenização deve ser acolhido, já que, como 

demonstrado alhures, o erro se configura quando as declarações de 

vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por 

pessoa de diligência normal, de modo que a situação ocorreu também por 

contribuição dos requerentes, que deveriam ter pesquisado sobre a 

situação financeira dos requeridos. Consoante cediço, ao autor da ação 

cabe à prova do fato constitutivo de seu direito, de acordo com a regra 

contida no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, sob pena de ver a 

pretensão indeferida. Pela análise dos autos, bem como pelos documentos 

que o instruem, entendo a parte autora logrou êxito em comprovar suas 

alegações parcialmente. Desse modo, o acolhimento em parte da 

pretensão autoral é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO EXTINTO o 

processo para: 1. DECLARAR a anulação parcial do instrumento de 

cessão de direitos hereditários, na proporção de 70% (setenta por cento), 

que se refere ao montante que não foi pago; 2. DETERMINAR a 

reintegração de posse dos requerentes na área. com base no artigo 567 

do Código de Processo Civil. Torno definitiva a liminar deferida às fls. 

159/161. Defiro os benefícios do artigo 212, §2°, do Código de Processo 

Civil e também o reforço policial para o cumprimento da medida de 

reintegração de posse, ficando, desde já, o Sr. Oficial de Justiça 

autorizado a solicitá-lo. Por corolário natural, determino a retificação dos 

registros porventura efetuados posteriormente ao presente feito e em 

quaisquer Cartórios de Registro de Imóveis derivados das matrículas n° 

8.Ó84 do Cartório de Registro de Imóveis de Poxoréu/MT. Expeça-se ofício 

ao Cartório competente para que sejam adotadas as medidas cabíveis. 

Custas e honorários advocatícios pela requerida, estes fixados em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, §2°, do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os 

autos ao arquivo definitivo, com as baixas devidas. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 11 de maio de 2017. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito" (sic) (site do TJ/MT) Ocorre, no entanto, que a 

área objeto de discussão (do referido feito (FAZENDA CASA GRANDE - 

Matrícula 8.084 fls. 198 RI de Poxbréu) é objeto de pedido de 

reconhecimento de propriedade nos Autos da Ação de Usucapião n. 

149-49.2015.811.0014 (Código: 66085\ em trâmite na 2a Vara Cível da 

Comarca de Poxoréu-MT. conforme faz prova cópia integral dos aludidos 

autos, ora juntada. As declarações dos confinantes MAURÍLIO FARIA 

COSTA e GERALDO CALISTO DE SOUZA, bem como das testemunhas 

VALDIMAR PEREIRA SOBRINHO, VICENTE ALVES DO VALE, LUSIMAR 

DOS P. BORGES e VIVALDO GONÇALVES DA CRUZ] constantes às fls. 

44/55 dos Autos da Usucapião em anexo, comprovam incontestavelmente 

que os embargantes são possuidores há mais de 15 anos da área em 

apreço. Demais disso, os comprovantes de produção e comercialização 

de leite (anexos), dão conta que os embargantes atualmente estão na 

posse direta da referida área, dando a ela uma destinação produtiva. Não 

se olvide, outrossim, que a parte autora sempre teve conhecimento do 

exercício da posse pelos embargantes, contudo, jamais adotaram medidas 

judiciais para tirá-los da referida área, omitindo-se, inclusive, tal fato nos 

autos da ação principal. Assim, por estarem na área há mais de 15 anos, 

sem contestação ou oposição do exercício da posse por quem quer que 

seja, tem-se que fatalmente operou-se a USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA 

no presente caso, já requerida em juízo, sendo perfeitamente possível o 

uso desta via para obstar a pretensão dos embargados e suspender a 

reintegração de posse determinada.

Despacho/Decisão: Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, 

INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.Citem-se as partes embargadas, 

com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para, 

querendo, apresentarem contestação, no prazo previsto no artigo 335 do 

mesmo diploma legal.Consigne-se no mandado que não sendo contestada 

a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados 

pela parte requerente (artigo 344, Código de Processo Civil), sendo as 

partes requeridas consideradas revéis.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 07 de 

dezembro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 29 de dezembro de 2017

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76962 Nr: 1927-83.2017.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAGV, MVRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 516.05.2017.811.0014 (Código 73958)

Processo nº 515-26.2017.811.0014 (Código 73957)

Processo nº 1909-96.2016.811.0014 (Código 72568)

Processo nº 1927-83.2017.811.0014 (Código 76962)

Vistos.

Inicialmente consigno que os quatro feitos analisados guardam 

indissociável relação entre si, razão pela qual impossível decidi-los 

individualmente, aparentando melhor prestação jurisdicional analisa-los em 

conjunto.

 Pois bem. Em relação aos feitos nº 516.05.2017.811.0014 (Código 73958), 

nº 515-26.2017.811.0014 (Código 73957) e nº 1909-96.2016.811.0014 

(Código 72568), tenho que suas tramitações devem ser suspensas até o 

deslinde da ação de exoneração de alimentos nº 1927-83.2017.811.0014 

(Código 76962), nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código 

de Processo Civil.

Em relação aos autos da Ação de Exoneração supracitada, tenho que a 

decisão agravada encontra-se irretocável, motivo pelo qual, em sede de 

juízo de retratação, mantenho-lhe integralmente por seus próprios 

fundamentos.

Por fim, à vista da tempestividade do agravo de instrumento interposto pela 

requerida, remetam-se os autos à Instância ad quem, consignando as 

homenagens deste Juízo.

Abra-se vistas à parte agravada para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contraminuta ao agravo ofertado.

Traslade-se cópia desta decisão aos autos apensos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 17 de janeiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77212 Nr: 2088-93.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA PEHORI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte AUTORA via advogado, através do DJE 
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(Diário da Justiça Eletrônico), para, comparecer em audiência de 

Conciliação/Mediação que foi designada para o dia 15/3/2018, às 

12h45min., no Fórum local, conforme recibo de agendamento em anexo. 

Bem como encaminho os presentes autos ao setor de expedição de 

documento para proceder a “Intimação” da parte REQUERIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77216 Nr: 2092-33.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA PEHORI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte AUTORA via advogado, através do DJE 

(Diário da Justiça Eletrônico), para, comparecer em audiência de 

Conciliação/Mediação que foi designada para o dia 15/3/2018, às 

13h45min., no Fórum local, conforme recibo de agendamento em anexo. 

Bem como encaminho os presentes autos ao setor de expedição de 

documento para proceder a “Intimação” da parte REQUERIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 24922 Nr: 224-35.2008.811.0014

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPdS, LMPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Miranda Pereira da Silva - 

OAB:22911/O, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 224-35.2008.811.0014 (Código 24922)

Vistos em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora acerca da veracidade do contido na petição 

de fl. 124.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 10 de dezembro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61606 Nr: 1289-26.2012.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz André, Ezequiel de Tal, Francisco de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Paulo Santos de Silva - 

OAB:9.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO CARVALHO DOS 

SANTOS - OAB:12562

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ ANDRÉ, brasileiro(a), atualmente em 

local incerto e não sabido EZEQUIEL DE TAL, brasileiro(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido FRANCISCO DE TAL. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: Proceder a INTIMAÇÃO dos requeridos, para comparecerem a 

audiência de instrução e julgamento que realizar-se-á dia 07/02/2018, às 

13:00 horas, no Fórum de Poxoréu MT

Despacho/Decisão: Processo nº 1289-26.2012.811.0014 (Cód. 

61606)Vistos em correição.Considerando que esta magistrada foi 

convocada para participar do “I Workshop sobre Guarda Compartilhada”, a 

ser realizado em Cuiabá no dia 08 de novembro do ano corrente, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 07/02/2018 às 

13:00.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Poxoréu/MT, 16 de outubro de 2017. Myrian Pavan SchenkelJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 29 de dezembro de 2017

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63194 Nr: 1368-68.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio de Sousa Tunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68461 Nr: 1405-27.2015.811.0014

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jóisse Pereira Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Ribeiro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 15 Dl AS - 3 vezes

AUTOS N.° 1405-27.2015.811.0014 68461

ESPÉCIE: lnterdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de vConhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Jóisse Pereira Magalhães, Cpf: 01918720169, Rg: 

1487382-6 SSP MT Filiação: '.racema Pereira Magalhães, data de 

nascimento: 02/04/1983, brasileiro(a), natural de Barra do garças-MT, 

solteiro(a), doméstica, Endereço: Rua das Flores, N° 51, Bairro: Vila Santa 

Terezinha, Cidade: Poxoréu-MT,

PARTE REQUERIDA: Interditado: Ismael Ribeiro Filho, Cpf: 04555859111, 

Rg: 1661784-3 SSP MT Filiação: Ismael Ribeiro e Iracema Pereira 

Magalhães, data de nascimento: 20/12/1985, brasileiro(a), natural de 

Poxoréu-MT, solteiro(a), aposentado, Endereço: Rua das Flores, N° 51, 

Bairro: Vila Santa Terezinha, Cidade: Poxoréu-MT,

INTIMANDO(A, S): todos os interessados DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA 

AÇÃO: 09/10/2015 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

SENTENÇA: Ante o exposto, e por tudo mais que consta nos autos, 

JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, I, tio Código de Processo Civil, para DECRETAR a INTERDIÇÃO 

ABSOLUTA de SMAEL RIBEIRO FILHO, devidamente qualificado nos autos, 

com fundamento no artigo 1.767 do Código Civil, declarando-o 

absolutamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil e, 

de acordo com o artigo 1.774 do mesmo código, nomeio-lhe como sua 

CURADORA a Sra. JOISSE PEREIRA MAGALHÃES (irmã do interditando). 
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Em observância ao disposto no artigo 755, §3°, do Código de Processo 

Civil e no artigo 9o, III, do Código Civil, inscreva-se ^sta decisão no 

Registro Civil e publique-se imediatamente publicada na rede

?

undiaí de computadores, no sítio do E. TJMT e na plataforma de editais do 

onselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local por 01 (uma) vez e na imprensa local e no Órgão Oficial, 

por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Após certificado o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Poxoréu/MT, 27 de janeiro de 2017. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito Eu, Salustiano Cândido Pereira 

Filho, digitei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70217 Nr: 558-88.2016.811.0014

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JEOVANE ALMEIDA ROCHA, Rg: 

19557205, Filiação: Domingas Barbosa Almeida Rocha e Lourivaldo Pereira 

Rocha, data de nascimento: 08/12/1986, brasileiro(a), natural de 

Poxoréu-MT, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: istos em correição.Trata-se de ação de medidas protetivas 

previstas na Lei 11.340/06, em razão da suposta prática de lesões 

corporais, praticados, em tese, por JEOVANE ALMEIDA ROCHA em face 

de HOROZINA DE SOUSA FERREIRA.À fl. 56, o Ministério Público Estadual 

pugnou pelo arquivamento deste procedimento, tendo em vista inexistência 

da manifestação de vontade da vítima no prosseguimento do feito.É o 

relatório. Fundamento e decido. Analisando atentamente os autos, verifico 

que assiste razão a representante do Ministério Público, vez que a 

tramitação desse feito se torna desnecessária em vista das informações 

constantes nos autos, vez que a vítima manteve-se inerte quanto ao 

interesse no prosseguimento do feito. O Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso já vem decidindo que o justo temor e iminente é pressuposto 

imprescindível para o crime de ameaça, Senão vejamos: RECURSO DE 

APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS 

PROTETIVAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DESISTÊNCIA OU 

ABANDONO DA CAUSA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL – IRRELEVÂNCIA – DESNECESSIDADE DA 

MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS – RECURSO DESPROVIDO. O interesse de 

agir decorre da efetiva necessidade de manutenção das medidas 

protetivas. Não havendo demonstração de uma situação atual de risco, 

correta a extinção do feito, sem resolução do mérito, independentemente 

da intimação pessoal da ofendida.(Ap 60768/2015, DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/07/2015, 

Publicado no DJE 31/07/2015) Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de 

arquivamento do Parquet de fl. 56, observado o disposto no artigo 18 do 

Código de Processo Penal. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Poxoréu/MT, 25 de outubro de 2017. Myrian Pavan Schenkel-Juíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 17 de novembro de 2017

Luciana Nigro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71212 Nr: 1144-28.2016.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vânia Maria de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHAES - OAB:91045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certfifico que procedo a intimação da parte autora, para efetuar o 

recolhimento das custas referente à carta precatória a ser expedida para 

busca e apreensão no endereço indicado

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72285 Nr: 1751-41.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Lopes da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila dos Santos Uchiyama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Lopes de Souza - 

OAB:3948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi agendada para o dia 

01/03/2018, às 15:00hs, neste juízo, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos ( CEJUSC)

 Certifico ainda que procedo a remessa dos autos ao setor de expediação 

de documentos para as intimações pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77121 Nr: 2028-23.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA PE’A’A’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PINE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte AUTORA via advogado, através do DJE 

(Diário da Justiça Eletrônico), para, comparecer em audiência de 

Conciliação/Mediação que foi designada para o dia 15/3/2018, às 

16h00min., no Fórum local, conforme recibo de agendamento em anexo. 

Bem como encaminho os presentes autos ao setor de expedição de 

documento para proceder a “Intimação” da parte REQUERIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68055 Nr: 1222-56.2015.811.0014

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diocese de Primavera do Leste - Paróquia São João 

Batista, Alexandre Umbelino Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o reconhecimento do pedido, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, para 

DECLARAR a nulidade da penhora realizada nos autos em apenso código 

16725 sobre o imóvel objeto da matrícula nº 5.052, do Cartório de Registro 

de Imóveis de Poxoréu/MT e, por consequência, DETERMINAR o seu 

cancelamento. Traslade-se cópia desta sentença aos autos em apenso, 

código 1092.Sem custas e honorários advocatícios.Após o trânsito em 
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julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 01 de junho de 

2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 75718 Nr: 1390-87.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arzileia de Souza Steffeni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Cardoso Vieira, Detran - Departamento 

de Trânsito, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Estadual - 

OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido de INTIMAR a 

parte autora via Advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), 

para querendo, no prazo legal, impugnar as contestações apresentadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 75877 Nr: 1448-90.2017.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - 

OAB:6973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi agendfada para o 

dia 14/03/18, às 15:30 horas, neste juízo, no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos - CEJUSC

Certifico ainda que procedo remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos para as intimações pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 76122 Nr: 1564-96.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jober Cardoso, Ygor Regiel Félix Cardoso, 

Admilson de Sousa Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT 15.694, Thelma Aparecida Garcia Guimarães 

- OAB:3.402-B

 Processo nº: 1564-96.2017.811.0014 (Código 76122)

Vistos.

REMETAM-SE, a assessoria do juízo, as informações requisitadas pelo 

Relator do Habeas Corpus nº 1014250-48.2017.811.0014 – Terceira 

Câmara Criminal, e prestadas por este juízo nesta data, via Malote Digital, 

conforme determinações da CNGC.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 15 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 77371 Nr: 2173-79.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSETE UDZEBRENE UNE, Arquimedes Uné Wéré'É

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Poxoréu - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA RODRIGUES 

- OAB:6766/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE para processar e 

julgar este feito e, por consequência, DETERMINO A REMESSA DOS 

AUTOS para a Comarca de Barra do Garças/MT, com as baixas e 

anotações devidas.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 15 de dezembro de 2017.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 61417 Nr: 2433-70.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON JOSE MENUSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIPAGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANNINE CRUZ SOUZA - 

OAB:19565/MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 Intimo a parte requerida para que se manifeste acerca da contestação à 

reconvenção (fls. 222/241), no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

despacho de fls. 242/243.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 54010 Nr: 3627-76.2013.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MATEUS CRIVELETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7.295/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que se manifeste acerca do laudo de avaliação 

de fls. 78/82, sendo que a inércia será interpretada com concordância 

tácita quanto a avaliação do imóvel.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 25451 Nr: 2694-45.2009.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FAVARO - OAB:233345/SP, JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA - 

OAB:10.236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o impugnado para que apresnte, no prazo de 15 (quinze) dias, novo 

cálculo tomando como parâmetro os limites fixados na sentença de fls. 

137/139.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61417 Nr: 2433-70.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON JOSE MENUSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIPAGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANNINE CRUZ SOUZA - 

OAB:19565/MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT
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 PROCESSO: 2433-70.2015.811.0033

CÓDIGO: 61417

REQUERENTE: MILTON JOSÉ MENUSI

REQUERIDO: VIPAGRO LTDA

DESPACHO

Visto.

MILTON JOSÉ MENUSI ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS em face de VIPAGRO LTDA requerendo o 

deferimento de medida de urgência para o fim de determinar a sustação do 

cheque 852783 e, ao final, requer a procedência do pedido inicial para o 

fim de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos 

materiais no valor de R$ 250.000,00 e danos morais em valor a ser 

arbitrado por este Juízo.

Juntou documentos às f. 21/67.

Decisão de deferimento da medida de urgência proferida às f. 69/69v para 

o fim de autorizar o autora sustar o título de crédito n. 852783, no valor de 

R$ 46.622,00, Banco do Brasil, agência 0882-6, conta corrente 7053-x, 

mencionado nos autos até ulterior deliberação.

Citada, por carta precatória, a parte requerida apresentou respostas, na 

forma da contestação, f. 86/165, com arguição de preliminares e pedido de 

improcedência dos pedidos iniciais, juntando documentos às f. 104/165; e 

na forma de reconvenção, f. 128/165, requerendo a procedência do 

pedido reconvencional para o fim de condenação do reconvindo ao 

pagamento de 2.355,16 sacas de soja de 60kgs cada e, subsidiariamente, 

a entregar a quantia líquida do produto.

A parte requerida interpôs agravo de instrumento da decisão que 

concedeu ao autor a medida de urgência, cuja cópia encontra-se anexada 

às f. 187/193.

Decisão ad quem às f. 195 deu provimento ao recurso interposto para 

reformar a decisão agravada e afastar a possibilidade de inversão do 

Ônus da prova.

Decisão de f. 196 avocando a competência deste Juízo para julgamento 

conjunto da presente ação e da ação apensa, Código 63615, em razão da 

conexão por prejudicialidade, sendo suspensa a ação de execução, com 

fundamento no artigo 313, Inciso V, alínea a, do CPC.

Impugnação à contestação apresentada pela parte autora às f. 199/221 e 

Contestação à Reconvenção apresentada às f. 222/241.

RELATEI.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A parte autora apresentou Contestação à Reconvenção às f. 222/241 

acompanhada de documentos às f. 237/241, sobre os quais deverá ser 

intimada a parte requerida para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, determino sejam os autos remetidos ao Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos para agendamento de audiência para tentativa de conciliação 

entre as partes.

Em caso positivo, voltem conclusos para análise de eventual acordo.

Em caso negativo, intimem-se as partes para especificar as provas que 

pretendem produzir, em 5 (cinco) dias, justificando a pertinência e 

necessidade de cada qual, sob pena de julgamento do feito no estado em 

que se encontra.

São José do Rio Claro - MT, 01 de dezembro de 2017.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54288 Nr: 119-88.2014.811.0033

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MAURICIO PORTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINÊ MONTEIRO DA SILVA, MANOELITA 

MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:7.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - OAB:2621l

 PROCESSO N.º 119-88.2014.811.0033 (54288)

Visto.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

proposta por JOSÉ MAURÍCIO PORTO JÚNIOR em face de CLAUDINÊ 

MONTEIRO DA SILVA E MANOELITA MONTEIRO DA SILVA, qualificados 

nos autos, alegando que o impugnado possui condições para arcar com 

as custas processuais e honorários advocatícios requerendo, ao final, a 

procedência desta impugnação.

Decisão acolhendo a impugnação e determinando o recolhimento dos 

valores acostada às fl. 20.

Inconformada, a parte requerida interpôs recurso de apelação (fl. 32/38).

Encaminhados os autos à instância superior, a desembargadora relatora 

decidiu monocraticamente pelo não conhecimento do recurso (fl. 47/48). 

Certidão de trânsito em julgado às fl. 51.

No processo principal (Código 30216) a parte autora recolheu o valor das 

custas processuais, portanto, não há motivo para o prosseguimento do 

feito porque a finalidade já foi atingida, nos termos da sentença de fl. 20. 

Com estas considerações, determino o arquivamento dos autos 

procedendo com as baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 06 de dezembro de 2017.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 29651 Nr: 398-79.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA VIANA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que se manifeste, no prazo legal, acerca da 

petição de fls. 77.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 24521 Nr: 1768-64.2009.811.0033

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JC ZERI DE MACEDO COMÉRCIO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARVALHO 

FEITOSA - OAB:10.236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BIOLCHI - 

OAB:3536-B/MT

 Considerando o retorno dos autos da 2ª instância, intimo as partes para 

que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30216 Nr: 970-35.2011.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINÊ MONTEIRO DA SILVA, MANOELITA 

MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MAURICIO PORTO JUNIOR, PEDRO 

GUILHERME KUPPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:2621l

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA NAZARETH DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:64.392/SP, ROGERIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:7.868-A/MT

 PROCESSO N: 970-35.2011.811.0033 (30216)Visto.(...). Decido.1. 

Inicialmente, consigno que o pedido de reconsideração da decisão acerca 

da revelia do requerido José Maurício Porto Júnior deve ser indeferido, já 

que os fundamentos utilizados pelo demandado para formular o 

requerimento de fl. 396/399 foram analisados na decisão de fl. 379/381 e 

permanecem inalterados.2. Tendo em vista que a advogada do assistente 

simples renunciou o mandato outorgado (fl. 393), suspendo o processo e 

determino a intimação de Pedro Guilherme Kupper, terceiro interessado, 

para regularizar a representação processual no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de ser excluído do processo (CPC, art. 76, III).Se porventura o 

terceiro constituir novo causídico, oficie-se o Segundo Tabelião de Notas 

de Guarulhos/SP solicitando o envio dos documentos discriminados na 

petição de fl. 389 no prazo de 15 (quinze) dias.Tudo cumprido, voltem 

conclusos para deliberação.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.São José do Rio Claro/MT, 06 de dezembro de 
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2017.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73931 Nr: 2896-41.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FILHO DA SILVA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783/MT

 PROCESSO N: 2896-41.2017.811.0033 (73931)

Visto.

A defesa de JOÃO FILHO DA SILVA AMARAL, qualificado nos autos, 

pugnou pela revogação da prisão preventiva do acusado ao argumento de 

que não estão presentes os pressupostos da prisão preventiva.

O Promotor de Justiça manifestou pelo indeferimento do pedido.

É o relatório. Decido.

Em que pese o requerimento da defesa e os argumentos usados para 

fundamentar seu pedido de revogação entendo que a manutenção do 

investigado em cárcere é imprescindível para as investigações, já que não 

há como adiantar o mérito da questão e analisar, nesta oportunidade, a 

participação ou não do acusado na empreitada delitiva.

Neste passo, pelos elementos colhidos até a presente fase processual, 

entendo demonstrada a periculosidade da conduta do investigado, que 

conclama a proteção da sociedade, razão pela qual se revela medida 

impositiva a manutenção de sua custódia preventiva visando o resguardo 

da ordem pública.

Ante o exposto, em razão da persistência dos motivos que justificaram a 

decretação da prisão preventiva do acusado e, em consonância ao 

parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da custódia cautelar 

de JOÃO FILHO DA SILVA AMARAL, qualificado nos autos.

Na sequência, cumpram-se as determinações emanadas no termo de 

audiência.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

São José do Rio Claro, 07 de dezembro de 2017.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72816 Nr: 2466-89.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY LUIS KUHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2466-89.2017.811.0033 – Cód. 72816

Vistos.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM INDENIZAÇÃO E TUTELA ANTECIPADA 

promovida por WANDERLEY LUIS KUHN em face de GERALDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA E GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA – ME, 

todos suficientemente qualificados nos autos.

À fl. 55 a parte autora requereu a desistência da ação com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Considerando que a relação processual não triangularizou, não há 

nenhum óbice quanto ao deferimento do pedido de desistência.

 Traçadas essas considerações, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas e honorários, com 

fundamento no artigo 90 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 12 de janeiro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52237 Nr: 1472-03.2013.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Visto.

Intime-se a parte requerida para memoriais, no prazo de 15 (quinze) dias 

e, após, remetam-se os autos ao Ministério Público Estadual, nos termos 

determinados às f. 78/80.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 21501 Nr: 1351-48.2008.811.0033

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO PEREIRA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 Autos nº 1351-48.2008.811.0033 – Cód. 21501

Vistos.

Intime-se o exequente a manifestar sobre o cálculo apresentado pelo 

executado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 12 de janeiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22738 Nr: 2631-54.2008.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOÃO BATISTA MARIANO, LUCIMEIRE 

MARIA SILVA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT, MARIO 

CARDI FILHO - OAB:3584-A/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 Visto.

Os autos permanecem suspensos nos termos da decisão de f. 270/275.

Aguarde-se e, após, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64196 Nr: 1241-68.2016.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SULFER - INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Baggio, ANDRÉ GUILHERME SUCOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que se 

manifeste, no prazo legal, acerca da não intimação do requerido José 

Baggio (fl. 184).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 75743 Nr: 3686-25.2017.811.0033

 AÇÃO:  Inc idente  de  Imped imento-> Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARCÍLIO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMA - SECRETARIA DE ESTADO E DO MEIO 

AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CANDIDO DOS SANTOS ROSA 

JUNIOR - OAB:14915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) Com essas considerações, INDEFIRO os pedidos de 

suspensão dos efeitos da cobrança da multa no valor de R$ 567.400,00, 

aplicada ao autor decorrente do auto de infração n.º 1356 de 11 de março 

de 2014. Cite-se o requerido para oferecer resposta no prazo legal, 

devendo constar expressamente no mandado as advertências do artigo 

344 do NCPC. Por fim, atentando para o disposto no artigo 334 do NCPC, 

não sendo caso de improcedência liminar e atendidos os requisitos, 

necessário seria a designação de audiência de conciliação ou mediação. 

Entretanto, no presente caso não cabe a designação da aludida audiência, 

uma vez que o polo passivo trata-se do Estado de Mato Grosso, não se 

admitindo a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, inciso II do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22247 Nr: 2107-57.2008.811.0033

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2107-57.2008.811.0033 – Cód. 22247

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR 

promovida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de ARI 

PERONDI, ambos suficientemente qualificados nos autos.

A parte autora foi regularmente intimada à fl. 116, para, no prazo de 48 

(quarenta e outo horas), dar andamento ao feito, sob pena de extinção do 

processo por abandono.

Entrementes, decorrido o prazo da intimação, o autor não promoveu o 

regular andamento do feito, sendo caso, portanto, de adotar-se a 

providência prevista no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Traçadas essas considerações, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, uma vez que o autor não promoveu os atos e diligências 

que lhe competiam, abandonando o feito por mais de 30 (trinta) dias.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 12 de janeiro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51148 Nr: 285-57.2013.811.0033

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RVDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSS, SVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que apresente as alegações finais no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64347 Nr: 1319-62.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para apresentar impugnação à contestação no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66363 Nr: 2515-67.2016.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANDS, ARR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Autos nº 2515-67.2016.811.0033 – Cód. 66363

Vistos.

Considerando a petição de fl. 45, nomeio, na qualidade de Advogado 

Dativo da requerente o douto advogado Valdir Bruno Engel Júnior, atuante 

nesta comarca, inscrito na OAB/MT sob o nº 8.013, celular nº (66) 

99964-8050 para patrocinar-lhe a defesa, consignando que os honorários 

advocatícios serão arbitrados quando da prolação da sentença.

Sem prejuízos, designo o dia __/__/2018, às __:__ horas, para audiência 

de instrução e julgamento.

Caso ainda não indicado, na inicial ou na resposta oferecida, intimem-se 

as partes a apresentar em cartório, na forma do artigo 357, §4º e 450 do 

Código de Processo Civil, o rol de testemunhas a serem ouvidas com 

antecedência mínima de 15 dias.

Devem as partes, ainda, cumprirem com o que dispõe o artigo 455 do 

Código de Processo Civil, sob pena de preclusão.

Intimem-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

São José do Rio Claro – MT, 17 de outubro de 2017.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69994 Nr: 1107-07.2017.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YVDLDS, MARCIA APARECIDA SARAN DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HARRISON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que se manifeste, no prazo legal, acerca do 

decurso de prazo para o requerido contestar a ação (fl. 36), bem como do 

estudo psicossocial devolvido (fl. 35)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76358 Nr: 3921-89.2017.811.0033

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO SONCELA, ROBERTO SONCELA, ROSIMALDO 

SONCELA, MARIA NEIDE VICENTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DOCKHORN, LUIZ PAULO BASSO, 

GERSON DOCKHORN, EDUARDO DOCKHORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:9552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o patrono do autor a recolher as custas judiciais e despesas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

 A seguir, voltem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76387 Nr: 3940-95.2017.811.0033
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINHO GOLICZESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GOLICZESKI - 

OAB:13811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Pedido de assistência judiciária gratuita que Paulinho Goliczeski, 

qualificado nos autos, apresentou no bojo dos autos, visando obter a 

benesse nos presentes embargos à execução movido contra o Banco do 

Brasil S/A.

É o sucinto relato.

 O art. 98 do NCPC prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.

Mais adiante, o artigo 99, § 3.º, do NCPC, dispõe que se presume 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural.

Não obstante, a Constituição Federal, no art. 5º, LXXIV, prevê que o 

Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos.

Nesta senda, os benefícios da justiça gratuita devem ser concedidos à 

parte que declarar e comprovar não possuir condições de pagar as 

custas do processo e os honorários do advogado.

 No caso em testilha, o autor se limitou a declarar que não possui 

condições de arcar com as custas, não carreando aos autos qualquer 

documentação que comprove a sua alegação. Limitou-se a afirmar que 

atualmente sua situação econômica o impossibilita arcar com referidas 

despesas, tanto que possuiu várias dívidas protestadas.

Há que se considerar que o simples fato de ter dívidas levadas a protesto 

não permite a conclusão de se tratar de pessoa hipossuficiente, posto que 

a impossibilidade momentânea de recolher as custas processuais deve 

ser comprovada.

Isto posto, nos termos do art. 99, § 2.º, do NCPC, intime-se a parte 

requerente para que comprove o preenchimento dos pressupostos para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, no prazo de cinco dias, ou, 

no mesmo prazo, demonstre a inviabilidade de recolher as custas nesta 

fase inicial do processo, sob pena de indeferimento do pedido.

Determino ainda seja a presente ação apensada aos autos da execução 

n.º 1227-21.2015.811.0033 – cód. 59659.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76612 Nr: 4035-28.2017.811.0033

 AÇÃO: Auto de Apreensão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDL, HMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA MULARI NASSAR 

NOBRE - OAB:14.960-MT

 Visto.

Dou prosseguimento ao feito para o fim de nomear Advogado Dativo, Dra. 

Mariana Mulari Nassar Nobre, para apresentação de defesa prévia em 

favor dos adolescentes, no prazo de 3 (três) dias, já que a Defensora 

Pública titular desta Comarca encontra-se de compensatória, conforme se 

denota do Ofício 95/2017, f. 81.

Desde já, designo audiência em continuação para oitiva das testemunhas 

arroladas pelas partes o dia 17/01/2018, às 14:00 horas.

Intimem-se as testemunhas, a Advogada Dativa, bem como o MPE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 7717 Nr: 1828-47.2003.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CÍCERO DE LIMA, JOSÉ MARIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Castrillo - OAB:3990 MT, 

JOSE MARIA MARIANO - OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 Intimo a parte autora a requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sendo que a inércia importará na extinção da presente 

execução em razão do pagamento, conforme despacho de fl. 246.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22046 Nr: 1913-57.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM ADRIANA EBERHARDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A, BANCO WESTLB 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, HELTON 

GEORGE RAMOS - OAB:11237-A/MT, Paulo Rogério de Souza Milléo 

- OAB:MT nº 6.110-A, Sérgio Guaresi do Santo - OAB:MT nº 6.112-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SEBASTIÃO DE 

CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203/MT, LEONARDO LINS MORATO - 

OAB:163.840/SP, MAURO LUIS TIMIDATI - OAB:13.528/MT, ROBERTO 

ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Vistos.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso com as 

nossas homenagens.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22046 Nr: 1913-57.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM ADRIANA EBERHARDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A, BANCO WESTLB 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, HELTON 

GEORGE RAMOS - OAB:11237-A/MT, Paulo Rogério de Souza Milléo 

- OAB:MT nº 6.110-A, Sérgio Guaresi do Santo - OAB:MT nº 6.112-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SEBASTIÃO DE 

CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203/MT, LEONARDO LINS MORATO - 

OAB:163.840/SP, MAURO LUIS TIMIDATI - OAB:13.528/MT, ROBERTO 

ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Vistos.(...)Desse modo, defiro, em parte, o pleito de fls. 935/938, apenas 

para sanar a obscuridade apresentada na sentença de fls. 925/932, no 

que se refere à distribuição do valor inerente à sucumbência, devendo 

constar que a condenação em honorários de sucumbência na razão de 

15% do valor atualizado da causa, deverão ser repartidos na razão de 

50% a cada demandado. No mais, mantenho a sentença na forma que se 

encontra lançada.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26080 Nr: 3300-73.2009.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 14.176-A, Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que se manifeste, no prazo legal, acerca da 

correspondência devolvida de fl. 86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio
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 Cod. Proc.: 29885 Nr: 637-83.2011.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEYTON RIBEIRO DO NASCIMENTO, ESPÓLIO DE 

FRANCISCO JUAREZ MACHADO, NEUZA TEREZINHA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:4708-A/MT, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - OAB:13.477-A, 

FRANCYS RICARDO MENEGON - OAB:13640-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20.495-A

 Visto.

Defiro o pedido de f. 444 para que seja concedido vista dos autos, em 5 

(cinco) dias, aos advogados subscritores da petição, os quais devem ser 

cadastrados junto ao sistema APOLO e autuação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58119 Nr: 196-63.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSO, WMDO, KMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida a 

apresentar as algações finais no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58242 Nr: 270-20.2015.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONEIA PEREIRA GONÇALVES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16.962

 Visto,

 Trata-se de cumprimento da sentença.

Anote-se no sistema e autuação.

Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado, para que cumpra 

voluntariamente a obrigação estampada no título judicial, conforme artigo 

523 do CPC, em 15 dias, pena de incidência da multa de 10% sobre o valor 

do débito.

Ainda, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62273 Nr: 247-40.2016.811.0033

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDA DA SILVA LOQUETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA MARTINS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DE ALMEIDA 

SANTANA SOUZA - OAB:18618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR 

A INTERDIÇÃO de HELENA MARTINS SILVA, declarando-a relativamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 

4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do 

Código Civil, nomeio lhe curador LEONILDA DA SILVA LOQUETI, 

confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida.Julgo extinto o 

feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do 

Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III do Código Civil/2002, 

inscreva-se a presente decisão no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 

dias.Sem custas ou honorários.Expeça-se o necessário, com 

urgência.Publ ique-se.  Registre-se.  Int imem-se.  Cumpra-se . 

Oportunamente, arquive-se.São José do Rio Claro, 11 de janeiro de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63961 Nr: 1126-47.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Intimo a parte requerida para que apresente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, as alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64247 Nr: 1267-66.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANE BARCELO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANINNE CRUZ SOUZA - 

OAB:19.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a 

tutela antecipada anteriormente deferida, para o fim de determinar que os 

requeridos forneçam os medicamentos Rovamicina (Esperamicina) 1,5 UI 

(duas cápsulas de 08 em 08 horas), Sulfadiazina 500g (02 cápsulas de 06 

em 06 horas), Pirimetamina e Ácido Fólico (21 cápsulas), à requerente 

DAYANE BARCELO FERREIRA.Deixo de proceder com a remessa 

necessária, haja vista que o valor da condenação e o direito controvertido 

não excedem a 500 (quinhentos) salários mínimos, segundo artigo 496, 

§3º, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.Por conseguinte, julgo 

extinta esta fase procedimental, com resolução do mérito, na forma do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.São José do Rio Claro, 05 de maio de 

2017. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64265 Nr: 1274-58.2016.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR MALAQUIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

REJANE BUSS SONNENBERG - OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 Visto,

 Trata-se de cumprimento da sentença.

Anote-se no sistema e autuação.

Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado, para que cumpra 

voluntariamente a obrigação estampada no título judicial, conforme artigo 

523 do CPC, em 15 dias, pena de incidência da multa de 10% sobre o valor 

do débito.

Ainda, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525 do CPC.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69364 Nr: 718-22.2017.811.0033

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO VERONESE, SEILA SOUZA VERONESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPR BRASIL IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO GUSMAO DA ROSA - 

OAB:2982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI RESENDE - OAB:MT/6.057

 Visto.

Acerca do pedido e manifestação da parte requerida, inclusive, com a 

apresentação do documento de f. 113/114, manifeste-se a parte autora, 

em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69682 Nr: 946-94.2017.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPR BRASIL - IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO VERONESE, SEILA SOUZA 

VERONESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI RESENDE - OAB:MT/6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se a parte autora para que se manifeste nos autos, em 5 (cinco) 

dias, informando eventual interesse no prosseguimento da demanda já que 

apresentou documento nos autos apensos que diz respeito a distrato 

entre as partes, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 71034 Nr: 1670-98.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o pedido de f. 56 e redesigno a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 07 de março de 2018, às 14:30 horas.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 71427 Nr: 1919-49.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA ALIENDES LHOPES ME, MARCIA ALIENDES 

LHOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que apresente impugnação à contestação no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76403 Nr: 3941-80.2017.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO AMORIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS NASCIMENTO 

MOURA - OAB:16604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme certificado à fl. 30 as taxas e custas processuais inerentes a 

este processo não foram recolhidas pelo autor.

Assim, intime-se o patrono do autor a recolher as custas judiciais e 

despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

 A seguir, voltem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2943 Nr: 1885-60.2006.811.0033

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR PAULO RUPOLO, JUÇARA RAMOS 

MAGALHÃES RUPOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO DA CRUZ, ELITA ROSA DA 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Tendo em vista a juntada do Ofício de fl. 59, intimo a parte requerida para 

impulsionar o feito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 16280 Nr: 1361-63.2006.811.0033

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:OAB/MT 7.262-B

 Intimo a parte autora para que se manifeste, no prazo legal, acerca da 

certidão negativa de fls. 226.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22050 Nr: 1911-87.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARLOS RIBAS MARCONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A, BANCO WESTLB 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SEBASTIÃO DE 

CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203/MT, LEONARDO LINS MORATO - 

OAB:163.840/SP, MAURO LUIS TIMIDATI - OAB:13.528/MT, ROBERTO 

ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida para que 

apresente as contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26749 Nr: 621-66.2010.811.0033

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY JOSE ELY, DARCI JOÃO ELY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEVINO MANPRIM DA SILVA - 

OAB:13076/MT, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:34.019/PR, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6781/MT

 (...). Dessa forma, REJEITO os presentes embargos de declaração, 
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devendo a decisão permanecer da forma como foi proferida.Sem 

prejuízos, manifestem-se as partes sobre a devolução dos autos 

apresentada pelo perito nomeado, bem como se ainda insistem na 

produção de prova pericial, no prazo de 05 (cinco) dias.Publique-se. 

Intimem-se. Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se.São José 

do Rio Claro – MT, 12 de janeiro de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57334 Nr: 2553-50.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHURRASCARIA MARIANI LTDA, VALDECIR ANGELO 

MARIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO PEREIRA, ALAN BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Intimo a parte autora para que apresente, no prazo legal, impuganação à 

contestação apresentada pelo requerido Alan Barbieri.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 60109 Nr: 1508-74.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONY ROBSON SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 PROCESSO N: 1508-74.2015.811.0033 (60109)

Visto.

Trata-se de Pedido de Restituição de coisa apreendida formulado por 

MOACIR RIBEIRO alegando, em síntese, ser proprietário do veículo 

VW/Golf Generation – placas AHR 0300 que atualmente está estacionado 

no pátio da Delegacia de Polícia (fl. 899/902).

Instado a se manifestar, o Promotor de Justiça se manifestou pelo 

indeferimento (fl. 925).

É o relatório. Decido.

É cediço que os bens apreendidos no âmbito criminal não podem ser 

restituídos antes do trânsito em julgado da sentença final enquanto 

interessarem ao processo (art. 118 do Código de Processo Penal).

Com efeito, o automóvel apreendido interessa ao deslinde da causa posto 

que o crime de homicídio qualificado foi cometido dentro do veículo e, 

conforme consignado pelo Promotor de Justiça, “(...) pode haver nova 

realização de perícia no veículo automotor (...)” (fl. 831).

Ademais, o autor do pedido não demonstrou ser o legítimo proprietário do 

bem que pretender restituir.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, 

INDEFIRO o pedido de restituição formulado por MOACIR RIBEIRO.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 15 de janeiro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62903 Nr: 542-77.2016.811.0033

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, 

ALESSANDRO MARTINS MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANA DOCKHORN VASSOLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO SILVA RAPHALDINI 

- OAB:45093/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, em razão da perda superveniente do objeto JULGO EXTINTA a 

presente medida cautelar, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, posto que o autor é 

carecedor da falta de interesse de agirPublique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Oportunamente, arquive-se.São José do Rio Claro – MT, 12 de 

janeiro de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68315 Nr: 1-10.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA LIMA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 Tendo em vista a petição de f. 44, homologo a desistência da ação, nos 

termos do artigo 267, 4º do CPC.

Como conseqüência, extingo o feito, sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VIII do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios, transitada em julgado, 

arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68534 Nr: 140-59.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 Tendo em vista a composição firmada, homologo o acordo e extingo o 

feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios.

Transitada em julgado pela preclusão lógica, arquivem-se.

Dê-se vista ao Ministério Público Estadual.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69994 Nr: 1107-07.2017.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YVDLDS, MARCIA APARECIDA SARAN DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HARRISON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada, a fim de condenar o requerido 

a arcar com os alimentos provisórios, fixados no valor de R$ 281,10 

(duzentos e oitenta e um reais e dez centavos), equivalentes a 30% do 

salario mínimo vigente, bem como 50% das despesas extras como 

médicas, escolares, odontológicas e farmacêuticas, desde que não 

fornecidos pelo Poder Público, a serem depositados na conta corrente n.º 

8.465-4, agência n.º 4101-7 – Banco do Brasil, titular da requerente, até o 

dia 10 (dez) de cada mês, tendo em vista que a requerente não juntou 

nenhum documento que comprove a melhor condição financeira do 

requerido. Deixo de designar audiência de mediação, conforme determina 

o parágrafo primeiro do artigo 334 do CPC e Provimento n.º 09/2016 do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tendo em vista que o 

requerido reside no município de Lobato/PR.Determino, assim, que 

depreque-se a citação do requerido, para, querendo, contestar a ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.Com a resposta, havendo preliminares ou 

documentos juntados, intime-se a parte autora para impugnação à 

contestação, no prazo de 10 (dez) dias e, em seguida, voltem para 

decisão.Proceda-se ao estudo psicossocial, in loco, sem prévio aviso, na 

residência da genitora da menor, por meio de equipe interprofissional, via 
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douta Psicóloga e da douta Assistente Social credenciadas, no prazo de 

30 dias. Após realização do estudo psicossocial, abra-se vistas ao 

Ministério Público Estadual.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73878 Nr: 2870-43.2017.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TPT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVLDS, TTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para o fim de conceder à 

autora a guarda provisória dos menores, Juliana Tenfen Lima e João Pedro 

Tenfen Lima.Expeça-se o termo de guarda e responsabilidade em favor da 

autora.Intime-se o MPE.II – DA AUDIÊNCIA INAUGURALNos termos do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos para designação de audiência de 

mediação.Cite-se a parte requerida e intimem-se as partes para 

comparecimento, sendo que a intimação do autor deverá ser realizada na 

pessoa de seu advogado, para comparecimento na audiência designada, 

que será realizada pelo Mediador/Conciliador Judicial cadastrado pelo 

Tribunal de Justiça, conforme parágrafo primeiro do artigo 334 do CPC e 

Provimento n. 09/2016 do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.As 

partes deverão estar cientes de que o não comparecimento injustificado à 

audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 

sancionado com arbitramento de multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertido em favor da União 

ou do Estado. As partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensor público, conforme artigo 334, parágrafo nono do 

Código de Processo Civil.Havendo conciliação/mediação, voltem para 

homologação.Sendo a conciliação/mediação inexitosa, deverá o requerido 

sair intimado para apresentação da resposta, no prazo de 15 (quinze) 

dias, da audiência, nos termos do artigo 335, do Código de Processo 

Civil.Com a resposta, havendo preliminares ou documentos juntados, 

intime-se a parte autora para impugnação à contestação, no prazo de 10 

(dez) dias e, em seguida, voltem para decisão.São José do Rio Claro-MT, 

18 de janeiro de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76649 Nr: 12-05.2018.811.0033

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ALEXANDRE BRIANTE, JULIO CEZAR 

BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Visto.

Visando aferir a necessidade da manutenção ou não da custódia cautelar 

dos flagrados, designo audiência de custódia para o dia 09 de janeiro de 

2018, às 17:00 horas.

Ciência ao Ministério Público e aos advogados dos flagrados.

Requisitem-se os presos.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 54537 Nr: 380-53.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. G. M. DE OLIVEIRA REFORMAS - ME, 

HELTON GUSTAVO MATOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.56, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 55485 Nr: 1176-44.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA STEFANES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDA DA SILVA, ROSANA FARIAS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - 

OAB:16674/O

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte requerida, 

para apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 19432 Nr: 1219-25.2007.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTOX S/A, OSMAR AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNEMARIE PFANN TOMCZIK, RICARDO 

TOMCZYK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL - 

OAB:5792/PR, GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - OAB:23667/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT

 Intimo Vossa Senhoria, GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR, na 

qualidade de advogado, para que devolva os autos do processo em carga 

para fotocópia, a esta Secretaria, uma vez que os autos deveriam ter sido 

devolvidos, até o final do expediente de sua retirada, sob pena de busca e 

apreensão, conforme preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 31926 Nr: 113-52.2012.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO FERREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.79, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 73616 Nr: 2782-05.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLEI INGLES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão da Central de Mandado de fls.28, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 57352 Nr: 2567-34.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: KSB, EBV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, Cássia Bernadelli - OAB:27.436/B PR

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença de exigibilidade de 

obrigação de fazer, onde o requerido pugna pelo integral cumprimento do 

acordo judicial celebrado entre as partes, no que concerne ao seu direito 

de visitas à filha.

Postula, ainda, pela legitimação do Conselho Tutelar para poder tomar 

guarda da filha.

Decido.

Considerando o longo decurso de tempo do acordo realizado entre as 

partes, determino a realização de novo estudo psicossocial com a menor e 

os interessados, a fim de assegurar o melhor interesse da infante, ampliar 

a compreensão da realidade que cerca a situação fática e melhor 

subsidiar a decisão judicial a ser proferida.

Assim, intimem-se a assistente social e a psicóloga deste Foro para que, 

no prazo 15 (quinze) dias, procedam à realização de estudo psicossocial 

na residência dos interessados e da infante, para determinar suas 

condições de vida.

Juntado o estudo psicossocial, abra-se vista dos autos às partes e, em 

seguida, ao Ministério Público.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 24304 Nr: 1541-74.2009.811.0033

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY STRUZIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEINA MARIA LEMES DA 

SILVA LHOPES - OAB:13628/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:8.123/PR

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76488 Nr: 3981-62.2017.811.0033

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMG-DDES, AFDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO LIMA NETO - 

OAB:23064, RUTE BUSS KIEFER - OAB:23.065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado 

por HERALDO KIEFER, qualificado nos autos, contra ato acoimado de ilegal 

praticado por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A e AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE MATO GROSSO, consubstanciado na 

cobrança de ICMS sobre o consumo de energia elétrica de sua unidade 

consumidora frequentemente sobre o valor total da fatura, ou seja, alega o 

impetrante que há determinação da autoridade fazendária para que a 

concessionária aplique a alíquota de ICMS sobre a Tarifa de Energia (TE) e 

a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando deveria ser 

aplicado somente em relação a TE.

O impetrante postula, liminarmente, que os impetrados se abstenham de 

cobrar o ICMS incidido sobre a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição 

(TUSD) da unidade consumidor do impetrante.

Com a inicial (fls. 04/25) vieram os documentos de fls. 26/64.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

 2. Considerando o Ofício Circular nº 200/2017/NUGEP/VQS, pelo qual há a 

informação de que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça 

acolheu a proposta de AFETAÇÃO dos recursos Eresp. n. 1.163.020/RS,. 

REsp 1.692.023/MT e REsp. 1.699.851/TO ao rito dos recursos repetitivos, 

determinando-se a suspensão da tramitação de processos em todo 

território nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais 

referentes à Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia 

Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia 

Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, deve o presente ser 

suspenso.

3. Ante o exposto, determino a SUSPENSÃO do presente writ, até o 

julgamento dos recursos resp. n. 1.163.020/RS,. REsp 1.692.023/MT e 

REsp. 1.699.851/TO.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63086 Nr: 647-54.2016.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXON EICHELT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, em que o provimento liminar 

restou deferido à fl. 61.

Determinada a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao 

feito, notadamente para proceder com o pagamento relativo às diligências 

do Oficial de Justiça, permaneceu inerte.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Infere-se do comando inserto no inciso III do artigo 485 cumulado com o 

§ 1º do mesmo artigo, ambos do Código de Processo Civil, que o 

magistrado pode determinar a extinção do processo sem análise do mérito, 

quando o autor, intimado pessoalmente, por não promover os atos ou 

diligências que lhe cabem, abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Compulsando os autos, constata-se que a parte autora, devidamente 

intimada para manifestar-se nos autos para dar seguimento ao feito, 

quedou-se inerte. Circunstância essa a revelar, a mais não poder, o 

desinteresse do autor no regular prosseguimento deste feito.

Destarte, este processo deve ser extinto sem apreciação do mérito, ante o 

abandono do processo pelo autor por mais de 30 (trinta) dias.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, c/c § 1º desse 

mesmo dispositivo legal, ambos do Código de Processo Civil, extingo o 

processo sem resolução de mérito, ante o abandono da causa pelo autor 

por mais de 30 (trinta) dias, e, por consequência, revogo o provimento 

liminar de fl. 61.

Custas e despesas processuais, se houver, pelo requerente. Sem verba 

honorária.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se os autos, com as anotações, providências e baixas de estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55621 Nr: 1297-72.2014.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA PATRACÃO DE LIMA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS DE OLIVEIRA 

CAMARGO - OAB:10.390/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o feriado facultativo na data da audiência marcada 

anteriormente nos autos (29/03/18), redesigno o ato para o dia 12 (doze) 

de abril de 2018 às 13h30min.

Atente-se a Secretaria e partes quanto às determinações lançadas na 
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decisão de fls. 125.

Renovem-se as intimações necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72258 Nr: 2289-28.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADNILSON KISSEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 Vistos etc.

1. Intimem-se os patronos das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem, de forma fundamentada, as provas que pretendem 

produzir, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73801 Nr: 2838-38.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO LEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, em 

que o Requerente informou que os litigantes transigiram extrajudicialmente 

o pagamento das parcelas referidas, por isso requereu a desistência da 

ação (fl. 28).

2. Porque ausente contestação, não resta alternativa senão homologar a 

postulação e extinguir o processo sem resolução do mérito.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 200, parágrafo único, e 485, 

VIII, ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação 

e, como tal, extingo o processo, sem julgamento de mérito.

 Custas e despesas processuais, acaso existentes, pelo requerente 

(CPC/2015, art. 90). Sem verba honorária, uma vez que a despeito da 

citação, não houve manifestação processual da parte requerida.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se, 

inclusive, baixa na distribuição.

Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74739 Nr: 3324-23.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Certifique-se a Secretaria eventual decurso do prazo para 

apresentação de contestação pela requerida, contado a partir da data da 

realização da audiência de tentativa de conciliação.

2. Se apresentada, junte-se aos autos e dê-se vista ao autor para 

impugnar, no prazo legal e, em seguida encaminhe-se o processo ao 

Ministério Público.

3. Se decorrido o prazo sem apresentação de contestação, remetam-se 

os autos ao Ministério Público para parecer.

4. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 62792 Nr: 485-59.2016.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANNINE CRUZ SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANNINE CRUZ SOUZA - 

OAB:19565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ALMEIDA VILELA - 

OAB:11012/MT, ANTONIO MARCOS LOPES - OAB:15837-MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.67, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63145 Nr: 680-44.2016.811.0033

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RODRIGUES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GIOVANI GASQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 303, § 6º, 321, parágrafo 

único, 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Custas e despesas processuais, acaso 

existentes, pela parte autora. Sem verba honorária, porque ausente 

citação e manifestação da parte adversa.Certificado o trânsito em julgado 

e, obedecidas as formalidades e cautelas de praxe, 

arquivem-se.Publicada com a inserção no Sistema Apolo TJ/MT. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 69895 Nr: 1059-48.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCIR DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.43, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 71141 Nr: 1773-08.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de COMPLEMENTO de diligência de 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) conforme 

fls.27. Outrossim, informo que o valor mencionado deverá ser recolhido 

mediante guia a ser expedida no seguinte endereço eletrônico: 

www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligências > Emissão de guia de 

diligência; devendo ser juntado o comprovante do pagamento nos autos, 

mediante petição, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 71141 Nr: 1773-08.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDSP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.27, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74188 Nr: 3012-47.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAN DINIZ CASTELO BRANCO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Vistos etc.

1. Acolho o pedido de fls. 119/120 e DESIGNO audiência para oitiva da 

testemunha de defesa Micheli Denise Carvalho Alves para o dia 23 (vinte e 

três) de janeiro de 2018, às 17h30min, a qual deverá comparecer 

independentemente de intimação, sob pena de preclusão, conforme 

informado expressamente pela defesa técnica (fl. 120).

2. Intime-se e requisite-se o réu, intimando-se, ainda, o(a/s) seu(s) 

advogado(a/s).

3. Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76215 Nr: 3844-80.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILCEIA LEITE DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intime-se, via DJe, o patrono da parte autora para que, no prazo de 10 

(dez) dias, junte nos autos as custas processuais correspondentes à 

distribuição (CPC, art. 290), sob pena de cancelamento da distribuição e 

consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

2. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem 

os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76779 Nr: 107-35.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do 

julgamento meritório, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA.DEIXO de designar audiência de conciliação a 

que faz referência o artigo 334 do CPC, uma vez que o polo passivo é 

ocupado pelo Estado de Mato Grosso, não se admitindo a 

autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, inciso II, do CPC.4. 

Cumpra a Secretarias as seguintes providências:a)Intime-se, via DJe, o 

patrono da parte autora do teor desta decisão;b)Cite-se o Estado de Mato 

Grosso, na pessoa do Procurador-Geral do Estado, para, querendo, 

oferecer contestação, no prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar de sua 

intimação pessoal (CPC/2015, arts. 183, 230), sob pena de revelia 

(CPC/2015, art. 344).c)Apresentada ou não a contestação, intime-se o 

patrono do requerente para se manifestar.d)Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 30890 Nr: 1645-95.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO, ÉDINA MARIA MALDONADO 

BATICIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO MALDONADO BATICIOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca do Ofício de fls.187, para que providencie a viagem 

do interessado, uma vez que as passagens já estão disponíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 62245 Nr: 232-71.2016.811.0033

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEINA MARIA LEMES DA 

SILVA LHOPES - OAB:13628/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca do Ofício de fls.138/139.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63715 Nr: 1000-94.2016.811.0033

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Vistos etc.1. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 

(dezessete) de abril de 2018, às 13h30min.Saliente-se, por oportuno, que 

em homenagem aos princípios processuais da colaboração e da 

cooperação processual envolvendo os atores do processo (CPC, art. 6º), 

a regra, no Código de Processo Civil de 2015, é que a intimação da 

testemunha seja providenciada pela parte interessada na sua oitiva, sob 

pena de desistência da inquirição, a teor do artigo 455, § § 1º, 2º e 3º, do 

Estatuto Processual Civil, verbis:“Art. 455. Cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.§ 1º A 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento.§ 2º A parte pode 

comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o § 1º, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. § 3º A inércia na 

realização da intimação a que se refere o § 1º importa desistência da 

inquirição da testemunha.”Desta feita, a intimação da testemunha pela 

máquina judiciária para comparecer à audiência e prestar depoimento 

reveste-se de caráter excepcional, somente podendo ser efetivada, a teor 

do art. 455, § 4º, do CPC: (i) quando frustrada a intimação de advogado, 

(ii) quando sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao 

juiz, (iii) quando figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, 

hipótese em que o magistrado o requisitará ao chefe da repartição ou ao 

comando do corpo em que servir, (iv) quando a testemunha houver sido 

arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, (v) de 

testemunha que deve ser inquirida em sua residência ou onde exercem 

sua função (art. 454, CPC).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69222 Nr: 662-86.2017.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO SCHMALTZ, MARCIO AUGUSTO 

GUARIENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILO MIGUEL ZANDONADI, JOÃO BOSCO 

ZANDONADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Bezerra da Silva Neto - 

OAB:11405, JOSE ARLINDO DO CARMO - OAB:3722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

dar andamento ao feito, sob pena de devolução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71891 Nr: 2114-34.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. RODRIGUES DA CUNHA EIRELI-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPR BRASIL - IMPORTAÇÕES E 

EXPORTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH AIARDES - OAB:15463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida de fls.61-verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74188 Nr: 3012-47.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAN DINIZ CASTELO BRANCO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 Vistos etc.

1. Intime-se o réu, através de seu advogado, para que comprove nos 

autos a data da audiência designada para oitiva da testemunha Michele 

Denise Carvalho da Silva.

2. Certifique-se o Sr. Gestor acerca do efetivo cumprimento da carta 

precatória expedida à Comarca de Diamantino para oitiva da testemunha 

Andreia das Graças Camilo de Souza, vez que o ofício encartado à fl. 112 

faz menção ao CD de áudio e vídeo e, no entanto, este não encontra-se 

nos autos.

Após, imediatamente conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74540 Nr: 3223-83.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVALDO FREITAS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

impugnar a contestação apresentada nos autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74862 Nr: 3373-64.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADISON MATEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO 

- POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUANE BRAZ ANDREKOWISK 

VOLPE CAMARGO - OAB:10610-B

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência no Fórum de São José do Rio Claro/MT, no dia 21/02/2017 às 

14:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76194 Nr: 3833-51.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREU CESAR MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS VANIN - OAB:10026/MT, 

GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - OAB:5967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por NEREU 

CESAR MEDEIROS em desfavor de ANTÔNIO CARLOS DE FIGUEIREDO, 

objetivando, liminarmente, a reintegração de posse do imóvel de 129,24 

hectares, situado no Município de Nova Maringá/MT, registrado sob o nº 

9.644, do CRI de São José do Rio Claro - MT.

2. A despeito das razões fáticas e jurídicas lançadas na peça de ingresso 

e, em um juízo de sumária cognição, não vislumbro a presunção absoluta 

dos fatos narrados na exordial, vale dizer, a prova suficiente da posse e 

do esbulho eventualmente praticado pelo requerido, razão pela qual reputo 

prudente e conveniente a realização de justificação prévia.

Sendo assim, relego a apreciação do provimento liminar para após a 

audiência de justificação prévia, a qual designo para o dia 08 (oito) de 

fevereiro de 2018, às 13h30min.

3. Cumpra a Secretaria, com urgência, as seguintes providências:

(a) Intime-se o requerente, via DJe na pessoa de seu advogado 

constituído, acerca da audiência designada, bem como para que traga as 

testemunhas a serem ouvidas independentemente de intimação;

(b) Cite-se o requerido para comparecer à audiência, momento em que 

poderá intervir, desde que o faça por intermédio de advogado (CPC, art. 

562). Conste, no mandado, que o prazo para contestar, de 15 (quinze) 

dias, contar-se-á da intimação da decisão que deferir ou não a medida 

liminar (CPC, art. 564, parágrafo único).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76489 Nr: 3982-47.2017.811.0033

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERALDO KIEFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A., AGENCIA FAZENDARIA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO LIMA NETO - 

OAB:23064, RUTE BUSS KIEFER - OAB:23.065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado 

por HERALDO KIEFER, qualificado nos autos, contra ato acoimado de ilegal 

praticado por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A e AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE MATO GROSSO, consubstanciado na 

cobrança de ICMS sobre o consumo de energia elétrica de sua unidade 

consumidora frequentemente sobre o valor total da fatura, ou seja, alega o 

impetrante que há determinação da autoridade fazendária para que a 

concessionária aplique a alíquota de ICMS sobre a Tarifa de Energia (TE) e 

a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando deveria ser 

aplicado somente em relação a TE.

O impetrante postula, liminarmente, que os impetrados se abstenham de 

cobrar o ICMS incidido sobre a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição 

(TUSD) da unidade consumidor do impetrante.

Com a inicial (fls. 04/23) vieram os documentos de fls. 24/61.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

 2. Considerando o Ofício Circular nº 200/2017/NUGEP/VQS, pelo qual há a 

informação de que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça 
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acolheu a proposta de AFETAÇÃO dos recursos Eresp. n. 1.163.020/RS,. 

REsp 1.692.023/MT e REsp. 1.699.851/TO ao rito dos recursos repetitivos, 

determinando-se a suspensão da tramitação de processos em todo 

território nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais 

referentes à Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia 

Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia 

Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, deve o presente ser 

suspenso.

3. Ante o exposto, determino a SUSPENSÃO do presente writ, até o 

julgamento dos recursos resp. n. 1.163.020/RS,. REsp 1.692.023/MT e 

REsp. 1.699.851/TO.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76539 Nr: 4000-68.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO CASSIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei nº 911, de 

1º de outubro de 1969, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do 

seguinte bem: VEÍCULO AUTOMOTOR: MARCA: MITSUBISHI. MODELO: 

L200 TRITON GLS 3.2, COR PRATA, ANO FAB: 2013, PLACA: OMV-6520, 

CHASSI: 93XJNKB8TDCD70834, RENAVAM: 000554886839, devendo ser 

nomeado depositário qualquer um dos patronos do autor ou quem por eles 

for indicado, mediante termo e compromisso.Por consequência, determino 

a restrição judicial do bem na base de dados do Renavam, por meio do 

Sistema Renajud, em observância ao art. 3º, § 9º, do Decreto-lei nº 

911/1969, incluído pela Lei nº 13.043/2014, cujo comprovante de inclusão 

de restrição veicular acompanha a presente decisão.3.1. Concedo ao (à) 

oficial de justiça avaliador (a), a quem couber o cumprimento do mandado, 

os benefícios do artigo 212 do Novo Código de Processo Civil.4. Cumpra a 

Secretaria as seguintes providências:a)INTIME-SE o patrono da instituição 

financeira requerente, via DJe, sobre o teor desta decisão;b)EXPEÇA-SE o 

competente mandado para o cumprimento da presente liminar;c)Após 

executada a medida liminar, CITE-SE o(a) Requerido(a) para, querendo: (i) 

no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida, entendida 

esta como os valores apresentados e comprovados na exordial, 

acrescido das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor depositado, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto Lei 

nº 911/69; e (ii) no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, nos 

termos do art. 3º, § 3º, do Decreto Lei nº 911/69, consignando no 

mandado as advertências legais contidas no art. 341 do NCPC;d)Decorrido 

os prazos, CERTIFIQUEM-SE e VOLTEM-ME conclusos para baixa do 

gravame junto ao sistema Renajud (art. 3º, § 9º, do Decreto-lei nº 

911/1969, incluído pela Lei nº 13.043/2014).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76539 Nr: 4000-68.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO CASSIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Petição de fls.24/27, requerendo o que for de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76684 Nr: 40-70.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE APARECIDA HARALA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:15.005-A, ERNESTO BORGES NETO - OAB:8.224-A, EVANDRO 

CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pretendida pela autora para 

o fim de determinar à requerida que providencie o fornecimento de energia 

elétrica na Unidade Consumidora n.º 6/1429204-9 no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).3. 

Cumpra a Secretaria as seguintes providências:a)INTIMEM-SE as partes 

da presente decisão.b)DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo 

com a pauta do conciliador, em obediência ao art. 139, inciso V, do 

CPC.c)Designada a data da audiência, CITE-SE a requerida e INTIMEM-SE 

as partes para comparecimento, sendo que a intimação da autora deverá 

ser realizada na pessoa de seu advogado, para comparecimento na 

audiência designada, que será realizada pelo Mediador/Conciliador Judicial 

cadastrado pelo Tribunal de Justiça, conforme parágrafo primeiro do artigo 

334 do Código de Processo Civil e Provimento n. 09/2016 do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso. d)CIENTIFIQUEM-SE as partes que 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensor público, 

conforme artigo 334, parágrafo nono do Código de Processo Civil, bem 

como cientes de que o não comparecimento injustificado à audiência será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e sancionado com 

arbitramento de multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertido em favor da União ou do 

E s t a d o e ) H a v e n d o  c o n c i l i a ç ã o / m e d i a ç ã o ,  v o l t e m  p a r a 

homologação.f)Sendo a conciliação/mediação inexitosa, deverá a 

requerida sair intimada para o oferecimento de contestação, no prazo 

legal, contados da audiência, nos termos do artigo 335, do Código de 

Processo Civil e em caso de não apresentação certifique-se.g)Com a 

resposta, havendo preliminares ou documentos juntados, intime-se o autor 

para impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76684 Nr: 40-70.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE APARECIDA HARALA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:15.005-A, ERNESTO BORGES NETO - OAB:8.224-A, EVANDRO 

CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 Certifico que em contato com o Conciliador desta Comarca, este designou 

o dia 07/02/2018 às 13:00 horas para a realização da audiência de 

conciliação, conforme determinado por este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76751 Nr: 87-44.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA VALE DO ALEGRE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 292, II, § § 

1º e 3º, prescreve que:Art. 292. O valor da causa constará da petição 

inicial ou da reconvenção e será:(...)II - na ação que tiver por objeto a 

existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a 

resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte 

controvertida;§ 1o Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, 

considerar-se-á o valor de umas e outras.(...)§ 3o O juiz corrigirá, de 

ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao 

recolhimento das custas correspondentes.Pois bem.Trata-se de Ação 

Anulatória de Ato Administrativo c/c Medida Cautelar de Sustação de 

Protesto e Inexigibilidade de Multa, com pedido de tutela provisória de 

urgência, em que o Requerente, expressamente, postula pela sustação 

dos efeitos do protesto da Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 2017470043 

realizado em 09/11/2017, no valor de R$ 148.080,27 (cento e quarenta e 

oito mil oitenta reais e vinte e sete centavos). Ao final, atribuiu como valor 

da causa o importe de R$ 68.300,00 (sessenta e oito mil e trezentos 

reais).O valor da causa, portanto, deve ser corrigido para corresponder 

ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico 

perseguido pelo autor, o qual, na espécie, corresponde ao importe de R$ 

148.080,27 (cento e quarenta e oito mil oitenta reais e vinte e sete 

centavos).2. Intime-se, via DJe, o advogado do Requerente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, emendar a petição inicial, especificamente, o 

valor da causa, adequando-o ao valor total da dívida em discussão – R$ 

148.080,27 (cento e quarenta e oito mil oitenta reais e vinte e sete 

centavos) –, recolhendo, na oportunidade, as custas da distribuição 

correspondentes à diferença apurada (CPC/2015, art. 292, § 3º), sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 3. Transcorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000122-21.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EVANUNCIO GOMES DA SILVA 63122936100 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA OAB - MT0016119A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO N: 1000122-21.2017.8.11.0033 REQUERENTE: EVANUNCIO 

GOMES DA SILVA REQUERIDO: MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação pelo rito da Lei nº. 9.099/95, promovida por EVANUNCIO 

GOMES DA SILVA, em face de MARIA LUCIA DE OLIVEIRA, em que a 

parte autora requer a procedência do pedido para o fim de condenar a 

parte requerida ao pagamento de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) 

em decorrência da compra de diversos produtos de vestuários. Citada 

para comparecer na audiência de conciliação, a parte requerida deixou de 

estar presente, conforme Termo de Audiência. Ab initio, com fundamento 

no artigo 20, da Lei 9.099/95, decreto a revelia da parte requerida, eis que, 

devidamente citada e intimada, deixou de comparecer à sessão de 

conciliação, conforme se denota do termo de audiência. Como 

consequência, presume-se verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos 

termos do artigo 20 da Lei 9.099/95. De rigor, a revelia faz com que se 

tornem incontroversos os fatos articulados na reclamação autuada, 

trabalhando em desfavor da parte reclamada, com o julgamento da causa 

de acordo com a tese da parte reclamante. A presunção, contudo, não é 

absoluta e deve a decisão, a par do que já determinou a Constituição 

Federal, ser fundamentada. Analisando os autos, verifica-se que o pedido 

inicial baseia-se em prova documental inequívoca, consubstancia na nota 

promissória, o que aliada a confissão da requerida em sede de audiência 

de conciliação, comprovam a existência do débito descrito na inicial. 

Ademais, a parte requerida não comprovou qualquer fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo apto a desconstituir o direito do autor, ônus que 

lhe competia, forçoso é a procedência da inicial. Com relação a incidência 

das correções, juros e correção monetária, tenho que deve ser contada a 

partir do inadimplemento, data certa em que o débito deveria ter sido pago. 

Aliás, no que tange à correção monetária, sobreleva consignar que a sua 

aplicação visa manter o poder aquisitivo da moeda, sendo o próprio valor 

em sua manifestação atualizada. Segundo anota Theotonio Negrão, a 

correção monetária não constitui parcela que se agrega ao principal, mas 

simples recomposição do valor e poder aquisitivo do mesmo. Trata-se, 

apenas, na verdade, de nova expressão numérica do valor monetário 

aviltado pela inflação. Quem recebe com correção monetária não recebe 

um plus, mas apenas o que lhe é devido, em forma atualizada. (JTA 

109/372). (in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 

34. ed., Saraiva, p. 1968). - Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a parte 

requerida ao pagamento da quantia de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis 

reais), devendo ser acrescidas de juros moratórios, na base de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde o inadimplemento. Por 

conseguinte, extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a ré 

em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para interposição 

de eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o trânsito em 

julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 6 de novembro de 2017. . CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010366-21.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

F.Q. DO NASCIMENTO SOUSA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA OAB - MT0016119A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI SOUZA SERVICOS - ME (EXECUTADO)

 

Em cumprimento a Ordem Judicial, designo os respectivos Leilões para os 

dias 02 de fevereiro de 2018, às 13h00min (Primeiro Leilão), 21 de janeiro 

de 2018, às 13hoomin (segundo Leilão).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-59.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EULA CRISTINA GARCIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO N: 8010109-59.2017.8.11.0033 AUTOR: EULA CRISTINA 

GARCIA DE JESUS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

DECISÃO Vistos, Tempestivo, recebo o recurso inominado, apenas no 

efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 

43 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) 

dez dias, apresentar contrarrazões. Apresentada ou não as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 18 de novembro de 

2017. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-92.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EROALDO AQUINO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VPR BRASIL - IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o promovente para 

manifestar-se sobre o teor da r. certidão do Sr. Oficial de Justiça no prazo 
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de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-72.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO ZACARIAS ROSA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS: 1000138-72.2017.8.11.0033 REQUERENTE: ALDO ZACARIAS 

ROSA FILHO REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e SANTANDER LEASING S.A. 

ARRENDAMENTO MERCANTIL SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de 

Prestação/Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais, ajuizada 

por ALDO ZACARIAS ROSA FILHO, em face de BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e SANTANDER LEASING 

S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL. Sustenta a parte autora que firmou 

contrato de financiamento junto a Primeira Requerida para aquisição de um 

veículo Hyundai, garantido por alienação fiduciária, assumindo a obrigação 

do pagamento de 48 parcelas, a última com vencimento da para 

15/01/2017. Relata que efetuou o pagamento da última parcela em 

01/02/2017, com boleto emitido pela 2ª Requerida e, mesmo assim, a 

primeira requerida deixou de promover a baixa do gravame. Ao final, 

postula para que a requerida promova a baixa na alienação fiduciária, bem 

como pela indenização pelos danos morais. Inicialmente, passo a analisar 

as preliminares argüidas: - Impugnação ao valor da causa. Em que pese 

os argumentos expostos pela requerida BV Financeira, S/A Credito 

Financiamento e Investimento, verifico que a parte autora postula pela 

baixa do gravame sob o veículo, bem como pela indenização por danos 

morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Estabelece o art. 292, 

do NCPC, que: “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou 

da reconvenção e será: (...) V - na ação indenizatória, inclusive a fundada 

em dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em que há cumulação de 

pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;” 

Desta feita, verifico que o valor da causa atribuído pelo autor esta em 

conformidade com o determinado no art. 292, V e VI do NCPC, razão pela 

qual afasto a preliminar argüida. - Ilegitimidade Passiva Assevera o 

requerido Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil sua 

ilegitimidade passiva, ao argumento de que o boleto não foi emitido em seu 

site e o pagamento foi efetuado junto ao Banco do Brasil, de modo que o 

banco réu não pode ser responsabilizado por terceiros que utilizam 

fraudulentamente de sua logomarca para timbrar documentos e se fazer 

passar por instituições sérias. Em que pese as alegações do réu, é 

possível constatar de forma segura que o Banco Santander foi o 

destinatário da parcela paga pelo Autor, portanto, legítimo para ocupar o 

pólo passivo da demanda. Assim, afasto a preliminar argüida. No mérito, o 

pedido inicial deve ser julgado procedente. Ab initio, destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. No caso, restou incontroverso que as partes firmando 

contrato com garantia de alienação fiduciária referente ao veículo Hyundai 

HB20 placa OAZ 2832. A parte autora sustenta que mesmo após a 

quitação integral do contrato, a primeira requerida deixou de promover a 

baixa no gravame. Ocorre que, as requeridas alegam a inadimplência da 

parcela 48, ao argumento de que o boleto juntado aos autos é fraudulento 

e foi fornecido por terceiro que não presta serviços para a Ré, de modo 

que não tem o condão de comprovar qualquer pagamento. Não obstante 

os argumentos expostos não há nos autos qualquer prova que comprove 

a alegada fraude no boleto, pois embora afirme que dados do boleto estão 

divergentes não informou quais serem os dados corretos, tampouco 

postulou pela prova perícial, ônus que lhe competia e do qual não se 

desincumbiu. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – INSERÇÃO NO 

SERASA – BOLETO BANCÁRIO QUITADO – FRAUDE NA EMISSÃO NÃO 

COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO – RECURSO IMPORVIDO. 1 – Apesar de alegar fraude na 

emissão dos boletos pagos pela recorrida, nos autos não há qualquer 

prova nesse sentido, ônus que lhe incumbia ao teor do art. 333, II, do CPC. 

2. Neste aspecto, a recorrente cometeu ato ilícito ao inserir indevidamente 

o nome da recorrida nos cadastros do SERASA, havendo dever de 

indenizar”. (TJMT, Ap. 85737, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA TURMA CÂMARA DE DIREITO PROVADO, julgado em 29/07/2015, 

Publicado no DJe 03/08/2015). Desta feita, comprovado o pagamento 

integral do débito, forçoso a liberação do gravame no veiculo. A 

Resolução nº 320/2009, do CONTRAN estabelece que compete a 

instituição financeira a obrigação de providenciar baixa do gravame 

oriundo da alienação fiduciária, no prazo máximo de 10 dias, conforme 

dispõe os artigos 7º, 8º e 9º da Resolução nº 320/2009 do CONTRAN: 

“Art. 7º O repasse das informações para registro do contrato, inserções e 

liberações de gravames será feito eletronicamente, mediante sistemas ou 

meios eletrônicos compatíveis com os dos órgãos ou entidades executivos 

de trânsito, sob a integral responsabilidade técnica de cada instituição 

credora da garantia real, inclusive quanto ao meio de comunicação 

utilizado, não podendo tal fato ser alegado em caso de mau uso ou fraude 

nos sistemas utilizados.” “Art. 8º Será da inteira e exclusiva 

responsabilidade das instituições credoras, a veracidade das informações 

repassadas para registro do contrato, inclusão e liberação do gravame de 

que trata esta Resolução, inexistindo qualquer obrigação ou exigência, 

relacionada com os contratos de financiamento de veículo, para órgãos ou 

entidades executivos de trânsito, competindo-lhes tão somente observar 

junto aos usuários o cumprimento dos dispositivos legais pertinentes às 

questões de trânsito, do registro do contrato e do gravame.” “Art. 9º Após 

o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora 

providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do 

gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo 

estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.” 

Denota-se, claramente, que a obrigação pela exclusão dos gravames foi 

atribuída à instituição financeira credora. Desta feita, tendo em vista o 

fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados 

aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, 

art.14), a demora na baixa do gravame, revela-se evidente falha a 

prestação do serviço, configurando o dano moral em in re ipsa. Acerca do 

tema, colaciono os seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. 

DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. 

AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME NO DETRAN. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO EM 

PATAMAR RAZOÁVEL. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE 

MORA. CITAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A apuração dos fatos e o 

exame das provas cabe soberanamente às instâncias ordinárias. Porém, a 

verificação da subsunção dos fatos como delineados no acórdão 

recorrido às normas que regulam a espécie, como na hipótese, é possível 

nesta sede, não esbarrando na censura da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. 

A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no 

sentido de que a demora em promover a baixa do gravame não configura 

um simples descumprimento contratual, o qual acarretaria tão somente um 

mero dissabor, mas verdadeiro dano moral, passível de reparação. Assim, 

comprovada a ocorrência do fato ofensivo, configurado estará o dano 

moral, porquanto in re ipsa. Precedentes. (...) 4. Tratando-se de 
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responsabilidade contratual, é pacífico nesta Corte que os juros 

moratórios incidem desde a citação do devedor, conforme previsto no 

artigo 405 do Código Civil de 2002. 5. Agravo interno não provido.”( STJ, 

AgInt no AREsp 953.108/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 22/02/2017) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – MORA NA 

REALIZAÇÃO DA BAIXA DO GRAVAME – RESPONSABILIDADE DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA – RESOLUÇÃO Nº 320/2009 DO 

CONTRAN – PRAZO 10 (DEZ) DIAS – INERCIA DA INSTITUIÇÃO CREDORA 

– REALIZAÇÃO DA BAIXA APÓS TRÊS MESES DA QUITAÇÃO DO 

CONTRATO –– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL CARACTERIZADO 

– VALOR ABRITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

DANO MATERIAL – LOCAÇÃO DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DO DANO 

EFETIVO E COMPROVADO – RECURSO NÃO PROVIDO. A resolução do 

Contran de n.º 320/2009, mais precisamente nos seus artigos 7º e 9º, 

atribui a obrigação de realizar a baixa do gravame à instituição financeira 

credora o prazo de 10 (dez) dias para realização do ato. A baixa no 

gravame realizada após o prazo fixado na resolução configura falha na 

prestação de serviço, conforme previsão do art. 14 do Código de Defesa 

do Consumidor, que se aplica ao caso conforme súmula 297 do STJ. (...) A 

não realização da obrigação de proceder à baixa do grave impossibilitou 

ao apelado o recebimento em tempo hábil de prêmio previsto em apólice do 

seguro para cobrir os custos do sinistro sofrido. Havendo nexo de 

causalidade entre a mora da baixa do gravame e o dano material arcado 

pelo apelado, deve sê-lo indenizado.” (TJMT, Ap 19771/2017, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017) 

Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente 

o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento 

ou dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Passo, na 

oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria 

firmou-se no sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, 

cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo 

para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte 

do ofensor. A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar 

do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o 

que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. É certo, contudo, que 

o valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDETE, o pedido inicial para 

determinar que a requerida BV Financeira S/A Credito Financiamento e 

Investimento promova a baixa no gravame existente sob o veículo do 

veículo Hyundai HB20, 1.6, Chassi 9BHBG51DADP038513, Placa OAZ 

2832, Renavam 00507877519, no prazo de 48 horas, bem como condenar 

as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente demanda, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo 

de condenar a ré em custas e despesas processuais, bem como em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o 

trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 9 de janeiro de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-05.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO ANANIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

 

AUTOS Nº. 1000136-05.2017.8.11.0033 REQUERENTE: JOSE ROBERTO 

ANANIA DE SOUZA REQUERIDO AVON COSMÉTICOS LTDA SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório. Forte no art. 38 da Lei n.° 9.099/1995. 

Analisando os autos, verifico que embora devidamente cientificada, a 

parte promovente não compareceu a audiência designada de conciliação, 

deixando de apresentar, até a presente data, qualquer justificativa de 

ausência, o que determina a extinção do processo, a teor da regra 

insculpida no art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/1995, pois a contumácia da 

parte autora impõe essa providência. Diante exposto, julgo extinto o 

processo sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

n° 9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos documentos que 

instruíram a ação à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às 
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suas expensas. Condeno a parte promovente a pagar as custas e 

despesas processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995. 

Determino que os autos sejam calculados e intimada a sucumbente a 

prepará-lo, conforme retro-expendido. Caso não quite as custas, 

determino que seja averbado à margem da distribuição, não se permitindo 

desarquivamento e nem fotocópias sem que antes seja preparado o feito. 

Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja certificado, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 6 de novembro de 2017. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-71.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIFER COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA OAB - MT0016119A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER LEMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 8010050-71.2017.8.11.0033 REQUERENTE: SIDIFER COM. DE 

PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REQUERIDO: WENDER LEMES DA 

SILVA SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por SIDIFER 

COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDAS, em face de WENDES 

LEMES DA SILVA, em que a parte autora requer a procedência do pedido 

para o fim de condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 1440,00 

(um mil, quatrocentos e quarenta reais) em decorrência da emissão do 

cheque n.º 000598, de titularidade da parte requerida. Citada para 

comparecer na audiência de conciliação, a parte requerida deixou de estar 

presente, conforme Termo de Audiência. Ab initio, com fundamento no 

artigo 20, da Lei 9.099/95, decreto a revelia da parte requerida, eis que, 

devidamente citada e intimada, deixou de comparecer à sessão de 

conciliação, conforme se denota do termo de audiência. Como 

consequência, presume-se verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos 

termos do artigo 20 da Lei 9.099/95. De rigor, a revelia faz com que se 

tornem incontroversos os fatos articulados na reclamação autuada, 

trabalhando em desfavor da parte reclamada, com o julgamento da causa 

de acordo com a tese da parte reclamante. A presunção, contudo, não é 

absoluta e deve a decisão, a par do que já determinou a Constituição 

Federal, ser fundamentada. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. O pedido inicial baseia-se em prova documental inequívoca, 

consubstanciada no cheque emitido pela requerida juntado na inicial, no 

valor de R$ 1.440,00 (um mil, e quatrocentos e quarenta reais) assinado 

pela parte requerida. Referido cheque é presumidamente assinado pela 

parte requerida, que confere segurança ao Juízo de que o débito não foi 

pago no período indicado na inicial, o que, em nenhum momento, foi 

contestado pela reclamada. Assim, sendo incontroverso que a assinatura 

constante no cheque é da requerida, bem como inexistindo qualquer 

comprovação de que os títulos foram liquidados, forçoso que é a 

procedência da inicial. Com relação ao termo inicial para incidência das 

correções, juros e correção monetária, tenho que deve ser contada a 

partir do inadimplemento, data certa em que o débito deveria ter sido pago. 

Aliás, no que tange à correção monetária, sobreleva consignar que a sua 

aplicação visa manter o poder aquisitivo da moeda, sendo o próprio valor 

em sua manifestação atualizada. Segundo anota Theotonio Negrão, a 

correção monetária não constitui parcela que se agrega ao principal, mas 

simples recomposição do valor e poder aquisitivo do mesmo. Trata-se, 

apenas, na verdade, de nova expressão numérica do valor monetário 

aviltado pela inflação. Quem recebe com correção monetária não recebe 

um plus, mas apenas o que lhe é devido, em forma atualizada. (JTA 

109/372). (in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 

34. ed., Saraiva, p. 1968). - Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da quantia resultante da emissão dos cheque n. 

n.º 000598 de titularidade da requerida, no valor de 1.440,00 (um mil, e 

quatrocentos e quarenta reais), devendo ser acrescidas de juros 

moratórios, na base de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos 

desde o inadimplemento. Por conseguinte, extingo o feito, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal 

devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido em branco e 

certificando o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 6 de novembro de 2017. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-18.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

KARRU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA OAB - MT0016119A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARIANE PEREIRA BALIEIRO (REQUERIDO)

 

PROCESSO N: 8010060-18.2017.8.11.0033 REQUERENTE: KARRU 

COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – ME REQUERIDO: LARIANE 

PEREIRA BALIEIRO SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de Cobrança, promovida 

por KARRU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – ME, em face de 

LARIANE PEREIRA BALIEIRO, em que a parte autora requer a procedência 

do pedido para o fim de condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 

188,43 (cento e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos) em 

decorrência da compra de diversos medicamentos veterinários. Citado 

para comparecer na audiência de conciliação, a parte requerida deixou de 

estar presente, conforme Termo de Audiência. Ab initio, com fundamento 

no artigo 20, da Lei 9.099/95, decreto a revelia da parte requerida, eis que, 

devidamente citada e intimada, deixou de comparecer à sessão de 

conciliação, conforme se denota do termo de audiência. Como 

consequência, presume-se verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos 

termos do artigo 20 da Lei 9.099/95. De rigor, a revelia faz com que se 

tornem incontroversos os fatos articulados na reclamação autuada, 

trabalhando em desfavor da parte reclamada, com o julgamento da causa 

de acordo com a tese da parte reclamante. A presunção, contudo, não é 

absoluta e deve a decisão, a par do que já determinou a Constituição 

Federal, ser fundamentada. O pedido inicial baseia-se em prova 

documental inequívoca, consubstanciada nos comprovantes de vendas 

nº. 124.496, no valor de R$ 16,00, com vencimento em 29/01/2016, 

comprovante de venda n. 125.069, no valor R$ 24,00, com vencimento em 

03/03/2016, comprovante de venda n. 125.230, no valor de R$ 68,21, com 

vencimento em 13/03/2016, e comprovante de venda n. 125.163, no valor 

de R$ 53,47, com vencimento em 09/03/2016. Referidos comprovantes 

estão assinados pela parte requerida, o que aliados a confissão ficta 

decorrente da revelia, resultam na responsabilidade da parte requerida. 

Destarte, verificados os efeitos da revelia e demonstrados os fatos 

conforme acima narrados, a ação deve ser julgada procedente. Com 

relação à incidência das correções, juros e correção monetária, tenho que 

deve ser contada a partir do inadimplemento, data certa em que o débito 

deveria ter sido pago, descontando o valor já pago. Aliás, no que tange à 

correção monetária, sobreleva consignar que a sua aplicação visa manter 

o poder aquisitivo da moeda, sendo o próprio valor em sua manifestação 

atualizada. Segundo anota Theotonio Negrão, a correção monetária não 

constitui parcela que se agrega ao principal, mas simples recomposição do 

valor e poder aquisitivo do mesmo. Trata-se, apenas, na verdade, de nova 

expressão numérica do valor monetário aviltado pela inflação. Quem 

recebe com correção monetária não recebe um plus, mas apenas o que 

lhe é devido, em forma atualizada. (JTA 109/372). (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 34. ed., Saraiva, p. 1968). Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar 

a parte requerida ao pagamento da quantia resultante dos comprovantes 

de vendas no montante de R$ 161,68 (cento e sessenta e um reais e 

sessenta e oito centavos), devendo ser acrescidas de juros moratórios, 

na base de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde a 

inadimplência. Por conseguinte, extingo o feito, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a ré em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 
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custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o 

trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 6 de novembro de 2017. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010216-74.2015.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DOS SANTOS SANTANA FERREIRA 02419881109 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICIELI ESPIRITO SANTO SIGNATO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MANDADO DE 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) Cristhiane Trombini 

Puia Baggio NÚMERO DO PROCESSO: 8010216-74.2015.8.11.0033 VALOR 

DA CAUSA: R$ 429,00 (quatrocentos e vinte e nove reais), atualizado em 

12 de agosto de 2015. PARTE CREDORA: LUCIANA DOS SANTOS 

SANTANA FERREIRA. PARTE DEVEDORA E QUALIFICAÇÃO: GLEICIELI 

ESPIRITO SANTO SIGNATO, Rua João Quintino, 03, em São José do Rio 

Claro/MT. FINALIDADE: EFETUAR A PENHORA E AVALIAÇÃO em bens de 

propriedade da parte devedora, suficientes para assegurar o pagamento 

do PRINCIPAL E COMINAÇÕES LEGAIS. Efetivada a penhora, Intime-a 

desta e Cientifique-a de que a partir da juntada aos autos da prova da 

intimação da penhora fluirá o prazo de l0 (dez) dias para opor, querendo, 

Embargos do Devedor. DESPACHO/DECISÃO: “EM ANEXO.” VALOR 

TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS DE ADVOGADO E CUSTAS 

VALOR PRINCIPAL: R$ 429,00 DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2015 DÉBITO 

ATUALIZADO: R$ xxxxx TOTAL PARA PAGAMENTO: R$ xxxx 

DESPACHO: Vistos, Diante da certidão constante no Id. 9607113, torno 

sem efeito a sentença proferida no Id. 6606377Desta feita, expeça 

mandado de penhora e avaliação do bem indicado pela autora (id. 

6606352). Efetivada a penhora, intime-se a parte autora para que 

manifeste eventual interesse na adjudicação do bem. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: Na hipótese de serem penhorados bens imóveis e sendo 

a parte devedora casada, intimar também o seu cônjuge. São José do Rio 

Claro - MT, 10 de janeiro de 2018. Gilvone Lima Fischer Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ Sede do juízo e Informações: Rua Santa 

Catarina Bairro: Centro Cidade: São José do Rio Claro-MT Cep:78435000 

Fone: (65) 3386-1577.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-93.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LAZINHA DE FATIMA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE OAB - MT14930/O (ADVOGADO)

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

AUTOS N. 1000156-93.2017.8.11.0033 AUTOR: LAZINHA DE FATIMA 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Reclamação pelo rito da Lei. 9.099/95, 

na qual a parte autora afirma que recebeu uma notificação da empresa 

requerida informando o faturamento inferior ao consumido durante o 

período 04/2016 a 03/2017, e por tal razão deveria restituir a importância 

de R$ 908,00 (novecentos e oito reais). Postula, pela declaração de 

inexistência do débito. Ab initio, passo à análise das preliminares arguidas 

em resposta. 1) Da Incompetência do Juizado Especial Não há 

complexidade da causa para fins de retirar a competência deste Juizado 

Especial, vez que existem documentos aptos ao julgamento 

independentemente de prova pericial a ser produzida. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado improcedente. Inicialmente, concedo à parte autora 

o benefício da inversão do ônus da prova já que presentes os requisitos 

autorizadores dispostos no artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, quais sejam: relação consumerista e hipossuficiência técnica. 

Destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto no artigo 2º do CDC, 

que considera consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire 

produto ou serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Cumpre analisar a ocorrência de irregularidade no medidor de 

energia elétrica instalado na unidade consumidora sob responsabilidade 

do requerente, 6/523639. Da análise dos elementos coligidos aos autos, 

constata-se que a autora foi informada acerca da existência de 

anormalidade que provocou o faturamento inferior ao consumido, que teria 

sido apurado por meio TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção n. 521978, 

que identificou a anormalidade nos “desvios nos bornes do medidor”. 

Ainda, do mesmo documento fornecido pela empresa apelante, 

observa-se que o medidor de energia estava localizado de forma externa 

ao imóvel (Id. ). Não obstante, não há qualquer informação de que o desvio 

teria se dado em virtude de interferência humana, tampouco da parte 

autora, ao se considerar que o medidor encontra-se em área externa, ou 

seja, exposto até mesmo à interferências climáticas. O art. 129 da 

Resolução 414/2010 da ANEEL que dispõe sobre o procedimento a ser 

tomado pela concessionária em casos de constatação de irregularidade, 

obseve: “Art. 129: Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a 

distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel 

caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a 

menor. § 1° A distribuidora deve compor conjunto de evidências para 

caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 

procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em 

formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – 

solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo 

consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas 

elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes 

procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento 

em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) 

recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.” No caso, denota-se que 

não foram cumpridas as exigências contidas na Resolução n. 414/2010, já 

que ausente a perícia técnica e o relatório de avaliação técnica. Ademais, 

não há elementos que demonstrem a culpa da autora pelo desvio de 

energia, de modo que o consumidor não pode ser responsabilizado pelos 

danos causados aos equipamentos de medição externa “salvo nos casos 

de ação comprovada que lhe possa ser imputada”, consoante dispõe o 

art. 167 da supracitada Resolução: “Art. 167. O consumidor é 

responsável: [...]. Parágrafo único. A responsabilidade por danos 

causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída 

ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser 

imputada”. Desta feita, tendo em vista que a concessionária requerida não 

cumpriu integralmente as exigências contidas na resolução da Anaeel, 

nem tampouco restou demonstram a culpa da autora pelo desvio da 

energia, tem-se insubsistente a cobrança do valor de R$ 908,00 

(novecentos e oito reais). Constatado o ato ilícito praticado pela 

concessionária ré, impõe avaliar a existência dos danos morais e 

materiais. - Dano moral A presente questão encontra-se centrada no 

princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. A indenização por dano moral, que 

encontra-se respaldo no art. 5. V e X, da Constituição Federal e no art. 

186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o 

ato ilícito resultou lesão ao direito da personalidade da vítima, agredindo 

sua esfera íntima e trazendo consigo dor, angústia e transtornos à psique, 
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que ultrapassem o mero aborrecimento diário. Assim, meros 

aborrecimentos e situações desabonadoras do dia-a-dia não têm o 

condão de configurar lesão à honra ou à intimidade, de modo que não é 

suficiente para gerar qualquer indenização a título de dano moral, sob 

pena de banalizar essa espécie de compensação. A esse respeito, Carlos 

Alberto Menezes Direito e Sergio Cavalieri Filho, in ‘Comentários ao Novo 

Código Civil – Da Responsabilidade Civil. Das Preferências e Privilégios 

Creditórios’, Vol. XIII, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2004, p. 103 e 104, 

explicam que: “(...) só deve ser reputado com dano moral a dor, o vexame, 

o sofrimento ou a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo. (…) mero inadimplemento contratual, 

mora ou prejuízo econômico não configuram, por si só, dano moral (…).” 

No caso, verifico que não houve a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica, nem tampouco a inscrição do nome do nome do autor nos órgãos 

de proteção ao crédito. Desse modo, a simples cobrança indevida não é 

capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANO MORAL – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA 

EXCESSIVA – AUSENCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE CORTE DE ENERGIA 

ELÉTRICA – MERO ABORRECIMENTO DIÁRIO – AUSÊNCIA DE DANO 

MORAL INDENIZÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

1. A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5º, V e X, 

da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível 

quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de 

personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a 

dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples 

aborrecimento diário. 2. A simples cobrança indevida não é capaz, por si 

só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar 

no corte de energia elétrica ou na negativação do nome do consumidor no 

cadastro de inadimplentes; a simples falha da prestação de serviços 

narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo 

ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade do autor, que 

sequer realizou o pagamento da cobrança.” (TJMT, Ap 124732/2016, 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 30/09/2016). Dessa 

forma, reputo a inexistência de dano moral sofrido pela autora em face da 

cobrança do montante de R$ 908,00 (noventos e oito reais), uma vez que 

não restou caracterizada a humilhação sofrida em decorrência disso, mas 

tão somente mero aborrecimento. - Do pedido contraposto O artigo 31 da 

Lei 9.099/95 dispõe acerca da possibilidade de formulação de pedido 

contraposto, nos seguintes termos: É lícito ao réu, na contestação, 

formular pedido contraposto, desde que fundado nos mesmos fatos que 

constituem objeto da controvérsia. Não obstante os argumentos expostos, 

compulsando os autos verifico que a cobrança efetuada pela empresa ré 

restou ilegítima, uma vez que não foi observado todos os procedimento 

exigidos pelas Aneel para apurar o consumo não faturado ou faturado a 

menor, razão pela qual forçoso é a improcedência do pedido contraposto. 

- DO DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente procedente, para 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos. Quanto ao pedido 

contraposto, julgo-o improcedente. Deixo de condenar a parte autora em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se. 

P.R.I.C. São Jose do Rio Claro/MT, 7 de janeiro de 2017. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-67.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR ROSENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

AUTOS: 1000009-67.2017.8.11.0033 REQUERENTE: LENIR ROSENO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S/A SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos, ajuizada por LENIR 

ROSENO DA SILVA, em face de VIVO S/A, em que a parte autora 

sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de 

seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega 

inexistir face à ausência de vínculo jurídico entre as partes. Postula, ao 

final, pela condenação da requerida em dano morais. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado procedente. Inicialmente, destaco que a presente 

lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No 

caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em 

razão do disposto nos artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, que abrange no conceito de consumidor todas as vítimas do 

evento danoso, bem como todas as pessoas expostas às práticas nele 

previstas, caso dos autos: Art. 17. Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Art. 29. Para 

os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele 

previstas. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Verifica-se no 

caso em análise que é incontroversa a inscrição dos dados do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 98,97 (noventa e oito reais e 

noventa e sete centavos). Por outro lado, vislumbro que a parte requerida 

não juntou qualquer documento que comprovasse a realização do negócio 

jurídico que motivou a inserção dos dados do autor nos órgão de proteção 

ao crédito, ônus que lhe competia e que não se desincumbiu. Assim, cabia 

a requerida juntar aos autos provas efetivas do negócio jurídico firmado 

entre as partes, tal como gravação do call center. Entretanto, embasou 

suas alegações somente em cópias das telas dos sistemas de 

atendimento, as quais são insuficientes para comprovar a existência do 

débito, já que produzidas de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – FATURAS INADIMPLIDAS – 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA 

PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS 

UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – 

MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não 

se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização 

por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido 

pelo consumidor. Precedentes do STJ. As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia fixa. A indenização por dano moral 

decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com 

parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT, Ap 

27248/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017) “CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS 

DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

1. Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas 

sem pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, 
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indevida a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito em decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser 

imputado. Anotese que os documentos juntados aos autos são telas 

sistêmicas unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o 

número de parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Assim, não há provas de que 

houve efetivamente vínculo jurídico firmado entre as partes. Desta feita, 

restou comprovada a qualidade, indevida, da cobrança realizada pela 

requerida em face da parte autora, o que torna nítida sua 

responsabilidade. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à 

análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. - Dano moral 

A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento juntado na inicial 

demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito e a ausência da juntada do documento na contestação demonstra 

a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as partes, 

conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real negócio 

jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se conclui que 

a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma indevida. Tenho 

que a negativação indevida do nome do autor ocasiona danos morais in re 

ipsa. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade 

pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do que se pretende, 

ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi indevida a 

inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, prescindível 

ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é averiguar a 

ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 
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caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos; - condenar a parte 

requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao 

autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Por conseguinte, declaro resolvido o mérito 

da presente demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 9 de janeiro de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010375-80.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO FELSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES CECILIA FELSKI OAB - MT19658/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO N: 8010375-80.2016.8.11.0033 AUTOR: JOSE AUGUSTO 

FELSKI REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A DECISÃO Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se 

de Embargos de Declaração opostos por Telefônica Brasil S/A, aduzindo 

que a sentença proferida nos autos foi omissa no tocante a 

fundamentação dos danos morais arbitrados. Os embargos foram 

interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 536, do Código de 

Processo Civil. Inicialmente, imperioso relembrar o alcance dos embargos 

de declaração e, por entender necessário para a elucidação da matéria, 

passo a destacar alguns aspectos doutrinários sobre o tema. No “Curso 

Avançado de Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos Tribunais, São 

Paulo, obra coordenada por Luiz Rodrigues Wambier, ao tratar dos 

embargos, assim preleciona: “(...) O objetivo dos embargos de declaração 

é a revelação do verdadeiro sentido da decisão.”. Já o Prof. José 

Frederico Marques, em “Instituições de Direito Processual Civil”, Vol. IV, 1ª 

ed. atualizada, Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, ensina que: “(...) 

Pressuposto dos embargos de declaração é que a sentença ou acórdão 

contenha obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que causem 

gravame ao recorrente.” Os embargos de declaração têm como hipóteses 

a omissão, obscuridade ou contradição, sendo que a obscuridade ocorre 

quando o julgado não apresenta clareza em sua redação, ao passo que a 

contradição é vício interno entre as próprias proposições emanadas e, por 

fim, a omissão manifesta-se na falta de exame de algum fundamento da 

demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc. No 

caso em exame, em que pese os argumentos exposto pelo requerido, 

verifico que os danos morais restam devidamente fundamentados, 

inexistindo a alegada omissão. Nesse contexto, impede destacar que o 

autor teve seus dados inseridos indevidamente nos órgãos de proteção 

ao crédito, ocasionando danos morais in re ipsa . Registra-se que embora 

a parte ré afirme que possui o áudio de contratação do plano adquirido 

pela autora, não acostou nos autos. Assim, observo que os embargos 

foram opostos com o escopo modificar os fundamentos da decisão, 

operando novo julgamento, sendo tal recurso utilizado pela embargante, 

totalmente inviável. Como se sabe, os embargos de declaração têm a 

finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em 

princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente 

deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer 

obscuridades porventura encontradas na sentença. Nelson Nery Júnior e 

Rosa Maria Andrade Nery lecionam: “Os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem caráter substitutivo, 

modificador ou infringente do julgado” (Código de Processo Civil 

comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 4 ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045). Com efeito, não se prestam 

os embargos de declaração a lograr efeito infringente, modificando o 

julgado para adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante. Na 

verdade, a existência efetiva de omissões, obscuridades ou contradições 

é que delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, objetivando, 

essencialmente, a complementação do julgamento, expungindo da 

prestação jurisdicional aquelas máculas. No caso dos autos, a análise dos 

argumentos expendidos pelo embargante resultaria na revisão da 

sentença prolatada pelo juízo de 1º grau agindo como se fosse o 

competente para rever as decisões proferidas pelo órgão da mesma 

instância de piso no intuito de modificá-la. Assim sendo, se a parte 

discorda dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los 

na via recursal própria não se prestando os embargos declaratórios para 

rediscussão da matéria objeto da lide. Com tais considerações, rejeito os 

embargos de declaração opostos pela TELEFONICA BRASIL S/A. 

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida no autos. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 4 de dezembro de 2017. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza De Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010649-49.2013.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VOLNEI BERNARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON DONIZETTI FERREIRA CERANTES OAB - MT0014255A 

(ADVOGADO)

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR OAB - MT0008013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FERST ZANDONA (REQUERIDO)

CARLI ROSELEI FERST (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT15530/O (ADVOGADO)

 

AUTOS: 8010649-49.2013.8.11.0033 REQUERENT: PATRICIA FERST 

ZANDONA e outro REQUERIDO: VOLNEI BERNARDO DESPACHO Vistos, 

Tendo em vista que a parte executada opôs embargos à execução, 

intime-se o exequente para que se manifeste no prazo legal. Transcorrido 

o prazo, volte-me os autos conclusos. Cumpra-se. São José do Rio 

Claro/MT, 11 de novembro de 2017. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010152-30.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILDA MARIA PEREIRA (EXECUTADO)

 

AUTOS: 8010152-30.2016.8.1.1.0023 EXECUTADO: MAYCON GLEISON 

FURLAN PICININ EXECUTADO: ADEILDA MARIA PEREIRA DESPACHO 

Vistos, Tendo em vista que a parte executada opôs embargos à 

execução, intime-se o exequente para que se manifeste no prazo legal. 

Transcorrido o prazo, volte-me os autos conclusos. Cumpra-se. São José 

do Rio Claro/MT, 11 de novembro de 2017. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-15.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EULINA PINTO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO OAB - MT0017370A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N: 8010002-15.2017.8.11.0033 AUTOR: MARIA EULINA PINTO 

DE MATOS REQUERIDO: SICREDI CENTRO NORTE DECISÃO Vistos, 

Tempestivo, recebo o recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por 
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não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 

9.099/95). Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, 

apresentar contrarrazões. Apresentada ou não as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 18 de novembro de 2017. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-90.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JENEIS NASCIMENTO DE LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO N: 8010094-90.2017.8.11.0033 AUTOR: JENEIS NASCIMENTO 

DE LEMOS REQUERIDO: VIVO DECISÃO Vistos, Tempestivo, recebo o 

recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano 

irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, apresentar contrarrazões. 

Apresentada ou não as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 

18 de novembro de 2017. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-45.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR GALDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO N: 8010097-45.2017.8.11.0033 AUTOR: CLAUDEMIR GALDINO 

DA SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS DECISÃO Vistos, Tempestivo, recebo o recurso inominado, 

apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável ao 

recorrente (artigo 43 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o recorrido para, no 

prazo de 10 (dez) dez dias, apresentar contrarrazões. Apresentada ou 

não as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 18 de 

novembro de 2017. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-02.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE ARMARINHOS NOVA MARINGA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA OAB - MT0016119A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE CRISTINA ZARDO (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 8010074-02.2017.8.11.0033 REQUERENTE: COMERCIAL DE 

ARMARINHOS NOVA MARINGA LTDA – REQUERIDO: SIMONE CRISTINA 

ZARDO SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

devidamente intimada, para se informar o atual endereço do requerida, 

permaneceu inerte (Id. 9284908). Registra-se que nos processos em 

trâmites no Juizado Especial são regidos pela Lei nº. 9.099/95, que veda, 

expressamente, a possibilidade de citação/intimação por edital. Desta feita, 

a ausência de informação acerca do atual endereço da parte ré, impede o 

prosseguimento o feito, sendo, portanto, forçoso a extinção sem 

julgamento do mérito. Isto posto, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei nº. 9.099/95l. 

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 21 de novembro de 

2017. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010282-88.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SILVEIRA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO)

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE MADEIRAS FELIZ LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE PAULA OAB - MT0010374A (ADVOGADO)

 

AUTOS Nº. 8010282-88.2014.8.11.0033 REQUERENTE: MAURICIO 

SILVEIRA DIAS REQUERIDO: COMERCIO DE MADEIRAS FELIZ LTDA - EPP 

DESPACHO Vistos. Antes de analisar o pedido de adjudicação formulado 

pelo autor, intime-se a executada para que se manifeste acerca da 

penhora e avaliação dos bens no prazo legal, uma vez que na ocasião o 

representante legal da empresa executada estava viajando, consoante 

certidão pela Oficiala de Justiça. Após, concluso para analise do pedido 

de adjudicação. São José do Rio Claro/MT, 21 de novembro de 2017. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010552-49.2013.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MADEIRAS FELIZ LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANILDO GONCALO COELHO OAB - MT0015682A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do(a) os autos quanto ao 

pagamento do débito por parte do reclamante. GILVONE LIMA FISCHER 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL 

BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO - MT - CEP: 78435-000 TELEFONE: (65) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-53.2012.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CRISTINO BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL LUVERDENSE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CEZAR KREIN OAB - MT0007350A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que, serve a presente certidão para fins de intimação da 

parte reclamada, na pessoa de sua advogada para que realize o 

pagamento determinado na sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (art. 523 caput, do CPC, c/c 

Enunciado n. 105 do FONAJE). Certifico ainda que o depósito poderá ser 

efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-48.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:
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DALTOMIR GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

AUTOS: 1000256-48.2017.8.11.0033 REQUERENTE: DALTOMIR 

GONCALVES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais, ajuizada 

por DALTOMIR GONÇALVES, em face de BRANCO DO BRASIL S/A. 

Sustenta o autor que firmou contrato de financiamento junto ao Banco do 

Brasil para aquisição de uma motocicleta Honda Biz 125 ES, garantida por 

alienação fiduciária, assumindo a obrigação do pagamento de 36 parcelas 

mensais de R$ 172,24 cada, com o primeiro vencimento para o dia 

20/04/2008, e o ultimo com previsão para o dia 20/03/2011, Contrato de 

número 721.942.521, liquidado em 20/03/2011. Relata que em 22/09/2017 a 

motocicleta foi apreendida oportunidade em que tomou conhecimento de 

que o requerido não havia efetuado a baixa do gravame, o que gerou 

despesas no valor de R$ 446,24 (quatrocentos e quarenta e seis reais e 

vinte e quatro centavos). Postula pela indenização pelos danos morais e 

materiais suportados. Analisando os autos, verifico que o feito 

encontra-se apto para prolação de sentença, sendo desnecessário a 

produção de qualquer outra prova. Inicialmente, passo a analisar a 

preliminar argüida pela requerida. - Ausência de documentos 

indispensáveis para a propositura da ação Não obstante o argumentos 

expostos pela requerida analisando os autos, verifico que a exordial esta 

instruída com todos os documentos necessários para o deslinde dos 

fatos, razão pela qual afasto a preliminar arguida. Superada a preliminar, 

passo a analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser 

julgado procedente. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. No caso, restou incontroverso que as 

partes firmaram o Contrato de Financiamento por Alienação Fiduciária 

(Contrato n.º 721.942.521), referente a motocicleta marca/modelo 

HONDA/BIZ 125, que foi integralmente adimplido pelo autor em 20/03/2011. 

A controversa cinge-se apenas quanto a incidência de danos morais em 

razão da demora na liberação do gravame junto ao órgão responsável. No 

tocante ao atraso na liberação do gravame incidente, a Resolução nº 

320/2009, do CONTRAN estabelece que compete a instituição financeira a 

obrigação de providenciar baixa do gravame oriundo da alienação 

fiduciária, no prazo máximo de 10 dias, conforme dispõe os artigos 7º, 8º 

e 9º da Resolução nº 320/2009 do CONTRAN: “Art. 7º O repasse das 

informações para registro do contrato, inserções e liberações de 

gravames será feito eletronicamente, mediante sistemas ou meios 

eletrônicos compatíveis com os dos órgãos ou entidades executivos de 

trânsito, sob a integral responsabilidade técnica de cada instituição 

credora da garantia real, inclusive quanto ao meio de comunicação 

utilizado, não podendo tal fato ser alegado em caso de mau uso ou fraude 

nos sistemas utilizados.” “Art. 8º Será da inteira e exclusiva 

responsabilidade das instituições credoras, a veracidade das informações 

repassadas para registro do contrato, inclusão e liberação do gravame de 

que trata esta Resolução, inexistindo qualquer obrigação ou exigência, 

relacionada com os contratos de financiamento de veículo, para órgãos ou 

entidades executivos de trânsito, competindo-lhes tão somente observar 

junto aos usuários o cumprimento dos dispositivos legais pertinentes às 

questões de trânsito, do registro do contrato e do gravame.” “Art. 9º Após 

o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora 

providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do 

gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo 

estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.” 

Denota-se, claramente, que a obrigação pela exclusão dos gravames foi 

atribuída à instituição financeira credora. Analisando os autos, verifica-se 

que a parte autora efetuou o adimplemento integral do contrato em 

20/03/2011, todavia, o extrato do veículo emitido em 25/09/2017 consta no 

campo de restrição a venda a alienação fiduciária em favor do Banco do 

Brasil. Desta feita, em que pese as alegações do requerido, os 

documentos aportado aos autos demonstram claramente que houve 

demasiado atraso na liberação do gravame, descumprindo o determinado 

na Resolução nº 320/2009, do CONTRAN. Assim, tendo em vista o 

fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados 

aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, 

art.14), a demora na baixa do gravame, revela-se evidente falha a 

prestação do serviço, configurando o dano moral em in re ipsa. Acerca do 

tema, colaciono os seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. 

DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. 

AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME NO DETRAN. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO EM 

PATAMAR RAZOÁVEL. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE 

MORA. CITAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A apuração dos fatos e o 

exame das provas cabe soberanamente às instâncias ordinárias. Porém, a 

verificação da subsunção dos fatos como delineados no acórdão 

recorrido às normas que regulam a espécie, como na hipótese, é possível 

nesta sede, não esbarrando na censura da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. 

A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no 

sentido de que a demora em promover a baixa do gravame não configura 

um simples descumprimento contratual, o qual acarretaria tão somente um 

mero dissabor, mas verdadeiro dano moral, passível de reparação. Assim, 

comprovada a ocorrência do fato ofensivo, configurado estará o dano 

moral, porquanto in re ipsa. Precedentes. (...) 4. Tratando-se de 

responsabilidade contratual, é pacífico nesta Corte que os juros 

moratórios incidem desde a citação do devedor, conforme previsto no 

artigo 405 do Código Civil de 2002. 5. Agravo interno não provido.”( STJ, 

AgInt no AREsp 953.108/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 22/02/2017) (grifos acrescido). 

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – MORA NA REALIZAÇÃO DA BAIXA DO GRAVAME – 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA – 

RESOLUÇÃO Nº 320/2009 DO CONTRAN – PRAZO 10 (DEZ) DIAS – 

INERCIA DA INSTITUIÇÃO CREDORA – REALIZAÇÃO DA BAIXA APÓS 

TRÊS MESES DA QUITAÇÃO DO CONTRATO –– FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR ABRITRADO COM 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL – 

LOCAÇÃO DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DO DANO EFETIVO E 

COMPROVADO – RECURSO NÃO PROVIDO. A resolução do Contran de 

n.º 320/2009, mais precisamente nos seus artigos 7º e 9º, atribui a 

obrigação de realizar a baixa do gravame à instituição financeira credora o 

prazo de 10 (dez) dias para realização do ato. A baixa no gravame 

realizada após o prazo fixado na resolução configura falha na prestação 

de serviço, conforme previsão do art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, que se aplica ao caso conforme súmula 297 do STJ. (...) A 

não realização da obrigação de proceder à baixa do grave impossibilitou 

ao apelado o recebimento em tempo hábil de prêmio previsto em apólice do 

seguro para cobrir os custos do sinistro sofrido. Havendo nexo de 

causalidade entre a mora da baixa do gravame e o dano material arcado 

pelo apelado, deve sê-lo indenizado.” (TJMT, Ap 19771/2017, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017) 

Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente 

o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento 

ou dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 
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pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Passo, na 

oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria 

firmou-se no sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, 

cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo 

para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte 

do ofensor. A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar 

do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o 

que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. É certo, contudo, que 

o valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

Danos Materiais Postula o autor pelo ressarcimento pelos danos materiais 

suportado no importe de R$ 446,24 (quatrocentos e quarenta e seis reais 

e vinte e quatro centavos), referente a inclusão gravame R$ 109,67, 

liberação gravame R$ 109,67, e emissão de CRV R$ 226,90. Em que pese 

os argumentos expostos, verifico que não assiste razão ao autor quanto 

ao pleito de reparação pelos danos materiais, uma vez que compete ao 

proprietário do veículo promover a atualização na base cadastral do órgão 

de transito, promovendo a inclusão/baixa do gravame e a emissão do novo 

CRV, mediante pagamento de taxa diretamente a autarquia de trânsito. 

Portanto, o agente financeiro não esta sujeito ao dever legal ou contratual 

de efetuar o recolhimento de taxa para o registro ou a liberação de 

gravame que repassa ao órgão de trânsito, nem tampouco pela emissão 

do CRV. Desse modo, não que se falar que reparação pelos danos 

materiais suportados em razão do pagamento das taxas de inclusão 

gravame, liberação gravame e emissão de CRV. - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDETE, o pedido inicial para 

condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente demanda, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo 

de condenar a ré em custas e despesas processuais, bem como em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o 

trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 7 de janeiro de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 8010001-30.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO PEDRO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR KAUFFMAN OAB - MT0017421A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

AUTOS Nº. 8010001-30.2017.8.11.0033 REQUERENTE: SEVERINO PEDRO 

DE LIMA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Reparação por Danos Morais, ajuizada por SEVERINO PEDRO 

DE LIMA, em face de BANCO DO BRASIL S/A. Sustenta que é titular da 

Conta Corrente nº 14.187 -9, Agência nº 3.628 -5 em São José do Rio 

Claro – MT, sendo que em 04 de fevereiro de 2016, resgatou de sua Conta 

Poupança o valor de R$1.911,70 (um mil novecentos e onze reais e 

setenta centavos), destinado à cobertura dos cheques números 850032 e 

850033, nos valores de R$700,00 (setecentos reais) e R$800,00 

(oitocentos reais), respectivamente, os quais foram devolvidos em 

provisão de fundos. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, especificamente no que diz respeito à 

integral reparação dos danos morais a serem apurados. As normas do 

Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública e de interesse e 

função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto no artigo 2º do CDC: 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final, sendo a responsabilidade da ré objetiva 

nos termos do artigo 14 da legislação consumerista. Em tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, 

dano e o nexo de causalidade entre o ato praticado pela parte ré o dano 

sustentado pela autora. Aduz a parte autora que em 04 de fevereiro de 

2016, resgatou de sua Conta Poupança o valor de R$1.911,70 (um mil 

novecentos e onze reais e setenta centavos), destinado à cobertura dos 

cheques números 850032 e 850033, os quais foram devolvidos em 

provisão de fundos. Analisando os autos, verifica-se que de fato o autor 

realizou o regaste na poupança em 04/02/2016 no valor de R$ 1.942,70 e, 

no mesmo dia, houve nova aplicação na poupança no valor R$ 1.941,58, 

de modo que os cheques n. 850032 e 850033, foram devolvidos sem 
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provisão de fundos. Desta feita, não tendo a instituição requerida 

demonstrado que a aplicação na poupança no valor de R$ 1.941,58 tenha 

sido solicitado pelo autor, reputo indevida a devolução dos cheques n. 

850032 e 850033 sem provisão de fundos. Registra-se, ainda, que em 

momento nenhum, a parte requerida negou os fatos alegados pelo autor, 

se defendeu apenas sustentando a inexistência de danos morais. Assim, 

tendo em vista a relação de consumo existente entre as partes, a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 14. O fornecedor de 

serviço responde, independente da existência de culpa pela reparação 

dos danos causados aos consumidor por defeitos relativos à prestação 

dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas 

sobre sua fruição e riscos”. Ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Nesse contexto, resta que evidente 

que a ação do requerido em devolver os cheques emitidos sem provisão 

de fundo, mesmo havendo saldo suficiente em sua conta bancária, trouxe 

diversos transtornos para autor, fazendo jus, portanto, a reparação pelos 

danos morais suportados. Nesse sentido, trago a baila os seguintes 

julgados: “APELAÇÃO DECLARATÓRIA – CHEQUE DEVOLVIDO POR 

MOTIVO DE INSUFICIENCIA DE FUNDOS – CONTA CORRENTE COM SALDO 

SUFICIENTE – DANO MORAL –QUANTUM MANTIDO – RECURSO 

DESPROVIDO. Para a estipulação do dano moral deve ser levado em conta 

os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição 

financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor”. (TJTM, Ap. 

68223/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, DJe 28/09/2016). 

Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos 

seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou 

demonstrada de forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina 

de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão 

de direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento 

ou dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Aliás, 

desnecessária até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele 

presumido em decorrência do ato ilícito praticado. Por isso, tornar-se-ia 

irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou não os fatos 

específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. Finalmente, 

havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este conseqüência 

exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o nexo de 

causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o qual se 

assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à fixação do 

quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de 

moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca é 

exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. É 

certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro não pode 

ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco 

irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas 

no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência 

pátria, como dito alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao 

magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, 

adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima 

que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por 

escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a 

compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao 

ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). 

Rui Stoco adverte que se trata, pois de uma estimação prudencial, que não 

dispensa sensibilidade para as coisas da dor e da alegria, para os 

estados d'alma humana, e que destarte deve ser feita pelo mesmo juiz ou, 

quando muito, por outro jurista, inútil sempre pôr em ação a calculadora do 

economista ou de técnico em contas. (RT 560/66) E acrescenta que, 

segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem 

cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos 

casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu 

patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o 

sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às circunstâncias de cada 

caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, 

nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., p. 675) Caio Mário 

da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a questão do 

equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se cuida de 

dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a 

convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o causador do 

dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela ofensa que 

praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que receberá uma 

soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do mal sofrido. (in 

“Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, p.97) Portanto, 

busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, representada 

por uma comodidade que compense o dano sofrido, no mesmo passo em 

que se aplica uma medida de caráter repressivo e preventivo ao 

responsável pelo dano causado, com eminente função educativa a fim de 

que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. Leva-se em conta, 

também, o nível social da vítima e o do causador do dano, para que a 

compensação não resulte inexpressiva para um e inócua para a outra, 

tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias buscadas. 

Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações dos grandes 

mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do caso sub 

examine, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos; - condenar a parte 

requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao 

autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Por conseguinte, declaro resolvido o mérito 

da presente demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 09 de janeiro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-05.2015.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CELLONI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E 

TECNOLOGIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

AUTOS: 8010143-05.2015.8.11.0033 REQUERENTE: CELLONI 

DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA 

LTDA - ME REQUERIDA: OI S/A SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Preceito Cominatório c/c Reparação por Danos 

Morais, ajuizada por CELLONI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA – ME, em face de OI S/A. Sustenta 

que no ano de 2012 contratou os serviços de telefonia da requerida por 

meio do terminal (65) 3386 2000. Relata que em junho/2015 o terminal 

telefônico foi cancelado indevidamente, o que lhe causa inúmeros 
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transtornos. Postula, ao final, pela indenização por danos morais no 

importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). No mérito, o pedido inicial deve 

ser julgado parcialmente procedente. Ab initio, destaco que a presente lide 

deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No 

caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em 

razão do disposto nos artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, que abrange no conceito de consumidor todas as vítimas do 

evento danoso, bem como todas as pessoas expostas às práticas nele 

previstas, caso dos autos: Art. 17. Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Art. 29. Para 

os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele 

previstas. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Analisando os 

autos, verifico que restou incontroverso que o autor contratou os serviços 

de telefonia da requerida por meio do terminal (65) 3386 2000, o qual foi 

cancelado indevidamente, já que a empresa ré não demonstrou qualquer 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo, ônus que lhe competia e qual não 

se desincumbiu. Desta feita, resta evidente a falha na prestação do 

serviço oferecido pela requerida, que sem qualquer justificativa cancelou 

o terminal telefônico do autor. Constatada a prática do ato ilícito, passo a 

analisar a existência de dano morais. Tratando-se de pessoa jurídica 

somente se admite indenização por danos morais em caso de ofensa a 

honra objetiva , ou seja o seu bom nome, honorabilidade, reputação e 

crédito, uma vez que pessoa jurídica não é dotada honra subjetiva. Nesse 

sentido, trago a baila os seguintes julgados: “DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURIDICA. DÉBITO 

EQUIVOCADO DA CONTA BANCÁRIA. MERO ABORRECIMENTO. 

PARTICURIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTENCIA DE NEGATIVAÇÃO 

OU PUBLICIDADE. (...). 2. Toda edificação da teoria acerca da 

possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na 

violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo 

externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e 

credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação À honra objetiva está 

intimamente relacionada à publicidade de informação potencialmente lesiva 

à reputação da pessoa jurídica. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg 

no AREsp 389.410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 02/02/2015). Dessa forma, inexistindo 

qualquer evidencia de que o defeito na linha telefônica contratada tenha 

inviabilizado por completo o contato da empresa com seus clientes, nem 

tampouco que tal fato tenha prejudicado seu conceito, imagem, ou nome 

perante a sociedade ou meio comercial, não há que se falar em 

indenização por dano moral. Nesse sentido: “RECURSO APELAÇÃO – 

AÇÃO ORDINÁRIA – INTERRUPÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS – PESSOA 

JURÍDICA – UTILIZAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS – DANO MORAL – NÃO 

COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Tratando-se de pessoa jurídica, ao contrário do que ocorre com as 

pessoas físicas, é necessária a comprovação da efetiva lesão ocorrida, 

devendo ser demonstrada que a falha na prestação do serviço causou 

repercussão no meio empresaria, acarretando restrições comerciais e 

lesão ao bom nome da empresa. No caso, ainda que verossímeis as 

alegações de interrupção do serviço telefônico, as provas não foram 

suficientes para comprovar o abalo moral sofrido, não havendo nos autos 

provas de que houve ofensa à honra objetiva, merecendo ser mantida a 

sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos 

morais”. (TJMT, Ap. 107444/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 29/11/2017, DJe em 

05/12/2017). “APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇO DE 

TELEFONIA – INTERRUPÇÃO SEM JUSTA CAUSA – PREJUÍZO 

EXTRAPATRIMONIAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO DEMONSTRADA 

OFENSA À HONRA OBJETIVA – ÔNUS DA AUTORA – ART. 373, INCISO I, 

DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO. A não demonstração do prejuízo 

extrapatrimonial ou abalo à honra objetiva da pessoa jurídica afasto o 

direito à indenização por dano moral (art. 373, inciso I, do CPC/2015).” 

(TJM, Ap. 40801/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. 

QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 14/06/2017, DJe 

20/06/2017). Assim, estando descaracterizado o dano moral indenizável, 

não assiste razão à parte autora quanto à sua pretensão inicia. - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, tão 

apenas para confirma a tutela de urgência concedida, para determinar que 

a requerida restabeleça os serviços de telefonia do terminal telefônico 

(65) 3386 2000, pertencente ao autor. Por conseguinte, declaro resolvido 

o mérito da presente demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso 

temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido em 

branco e certificando o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 09 de janeiro de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010349-82.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

INVIOLAVEL SAO JOSE DO RIO CLARO ELETROELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

AUTOS: 8010349-82.2016.8.11.0033 REQUERENTE: INVIOLAVEL SAO 

JOSE DO RIO CLARO ELETROELETRONICOS LTDA – ME REQUERIDO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A e GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Trata-se de Reclamação ajuizada por INVIOLAVEL SAO JOSE 

DO RIO CLARO ELETROELETRONICOS LTDA – ME, em face de TAM 

LINHAS AÉREAS S/A e GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

Sustenta a parte autora que comprou duas passagens no dia 15/05/2016, 

pela empresa Latam Airlines de Cuiabá/MT com destino em Foz do 

Iguaçu/PR, no valor de R$ 685,36, e retorno pela empresa Gol Linhas 

Aéreas, no valor de R$ 707,32. Relata que no dia do embarque 

(13/10/2016), chegou ao aeroporto com 40 minutos de antecedência, pois 

já tinha realizado o check in no dia anterior, mas não conseguiu embargar. 

Postula pela indenização por dano morais e materiais. Inicialmente, 

proceda a retificação do pólo passivo da demanda para fazer constar 

GOL Linhas Aéreas S/A como ré. No mérito, o pedido inicial deve ser 

julgado procedente. Inicialmente, defiro à parte autora a inversão do ônus 

da prova, já que presentes os requisitos autorizadores dispostos no artigo 

6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a relação 

consumerista e a hipossuficiência do consumidor, sendo esta considerada 

no seu sentido técnico, já que, não obstante a parte autora tenha 

apresentado documentos na inicial, a prova documental necessária para 

esclarecer eventuais problemas ocorridos na aeronave que ensejaram o 

atraso em análise, segundo ponto incontroverso, é de exclusivo poder da 

parte requerida. Destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz 

do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública 

e de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor que considera consumidor 

toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário final. Verifica-se no caso em análise ser incontroverso 

a realização do check in no dia anterior, bem como o comparecimento dos 

funcionários da autora para o embarque com 40 minutos de antecedência. 

Pois bem. Embora, na contestação, a ré afirme que o horário de chegada 

do passageiro no local do embarque deve ocorrer com uma hora de 

antecedência, a Portaria 676/ANAC, Seção IV “Da Apresentação do 

Passageiro”, dispõe: “Art. 16. O passageiro com reserva confirmada 
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deverá comparecer para o embarque no horário estabelecido pela 

empresa ou: a) até 30 (trinta) minutos antes da hora estabelecida no 

bilhete de passagem, para as linhas domésticas; e b) até 60 (sessenta) 

minutos antes da hora estabelecida no bilhete de passagem, para as 

linhas internacionais.” Desta feita, como já haviam realizado o check in, os 

funcionários da parte da autora deveriam comparecer no saguão da ré 

para embarque com 30 minutos de antecedência, pois como vôo era 

doméstico, não havia necessidade comparecer com 01 hora de 

antecedência, como alega a ré. Nesse sentido, colaciono os seguintes 

julgados: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – CONSUMIDORA IMPEDIDA DE EMBARCAR EM VOO – CHECK IN 

REALIZADO COM ANTECEDÊNCIA – PAGAMENTO DE VALOR 

REMANESCENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DA 

CONSUMIDORA - ATO ILÍCITO – CONFIGURADO – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL IN RE IPSA – PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO. Comete ato 

ilícito a empresa aérea que nega embarque de consumidor, mesmo com 

realização de check in quatro dias antes da data do voo, pagamento de 

valor remanescente, bem como, por não demonstrar que a consumidora 

contribuiu para o atraso no embarque. Configura o dever de indenizar se a 

empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste 

ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º 

do Código de Defesa do Consumidor). Deve ser mantida a indenização por 

dano moral fixada em observância dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Em obrigação contratual, os 

juros de mora da indenização por dano moral devem incidir desde a 

citação (Ap 68357/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 

23/09/2015). Devem ser mantidos os honorários advocatícios quando 

fixados em atenção ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação 

do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (Ap 167377/2016, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) É certo 

que a análise à luz do CDC, prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, 

de que é desnecessária a comprovação da culpa do agente para 

caracterizar o dever de indenizar, bastando demonstrar a efetiva 

ocorrência do dano e o nexo de causalidade. O Código de Defesa do 

Consumidor estabelece em seu artigo 14: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” No mesmo sentido, o artigo 927 

do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, 

por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem 

fica obrigado a repará-lo. Destarte, não pairam dúvidas acerca da conduta 

ilícita da Tam Linhas Aéreas S.A. em impedir o embarque dos funcionários 

da autora, mesmo com a realização do check in anteriormente e o 

comparecimento no horário estabelecido na Resolução Anac, por isso, 

deve reparar a vítima Constatada, então, a responsabilidade da ré, passo 

à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. - Danos 

Materiais O dano material é o dano certo, não hipotético que efetivamente 

sofreu a parte requerente em razão de fato praticado pela requerida. 

Postula a autora pela reparação dos danos materiais suportados, 

consistentes na diferença do valor gasto com a passagem, bem com pelo 

ressarcimento dos valores pagos referente as despesas com 

hospedagem e curso para os funcionários. Analisando os autos, verifico 

que a autora acostou nota fiscal emitida por Diplomata Hotel no valor de R$ 

176,92, referente a despesas com hospedagem nos dias 12/10/2016 a 

13/10/2016. Ademais, constata-se que a parte autora pagou pelas 

passagens o montante de R$685,36, todavia, foi-lhe restituído apenas R$ 

370,36, fazendo jus, portanto, a restituição do valor remanescente no 

importe de R$ 315,00. No tocante ao reembolso com as despesas 

referente à Convenção que os funcionários da empresa autora iriam 

participar, no valor de R$ 2.180,00, não restou devidamente comprovado 

nos autos, já que o relatório de “posição de contas a receber” acostado, 

por si só, não demonstra que os valores são referente ao custo da 

citação Convenção, nem tampouco o efetivo pagamento dos valores ali 

informado, não havendo que lhe falar em restituição. Desta feita, deve a 

requerida TAM LINHAS AÉREAS S/A promover a reparação dos danos 

materiais suportados pela autora referente as despesas despendidas com 

hospedagem e passagens, no valor total de R$ 491,92. No mais, a autora 

sustenta que adquiriu passagem de volta do trecho Foz do Iguaçu/PR para 

Cuiabá/MT pela empresa GOL LINHAS AEREAS no valor de R$ 707,32, 

tendo sido restituída parcialmente. Postula pelo reembolso do montante de 

R$ 461,90. Em sua defesa, a ré Gol Linhas Aéreas informou que diante da 

solicitação da autora, efetuou o cancelamento das passagens 

descontando as taxas previstas contratualmente, sendo o valor restante 

encaminhado para reembolso junto à administradora do cartão de crédito 

utilizado para a compra. É cediço que o passageiro deve se submeter às 

normas estabelecidas pelo transportador, constantes no bilhete ao 

afixadas à vista do usuário, nos termos do artigo 738 do Código Civil. 

Nesse contexto, a Resolução n. 400 da Anac, estabelece que: “Art. 11. O 

usuário poderá desistir da passagem aérea adquirida, sem qualquer ônus, 

desde que o faça no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do 

recebimento do seu comprovante. Parágrafo único. A regra descrita no 

caput deste artigo somente se aplica às compras feitas com antecedência 

igual ou superior a 7 (sete) dias em relação à data de embarque.” Logo 

não tendo a parte autora cancelado as passagens no prazo de 24 horas, 

o reembolso destas deve sujeitar-se as normas estabelecidas pela 

empresa. No caso, verifico que a empresa ré Gol Linhas Aéreas efetuou o 

cancelamento das passagens, efetuando a cobrança da taxa sobre o 

valor pago pela tarifa a título de reembolso, no valor de R$ 461,90, de 

modo que foi reembolsado à autora no montante de R$ 245,42. Desta feita, 

não vislumbro qualquer ilegalidade na cobrança de taxas para o reembolso 

do valor da passagem cancelada. - Dano moral A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente 

realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da 

indenizabilidade dos danos morais. Tratando-se de pessoa jurídica 

somente se admite indenização por danos morais em caso de ofensa a 

honra objetiva, ou seja o seu bom nome, honorabilidade, reputação e 

crédito, uma vez que pessoa jurídica não é dotada honra subjetiva. Nesse 

sentido, trago a baila os seguintes julgados: “DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURIDICA. DÉBITO 

EQUIVOCADO DA CONTA BANCÁRIA. MERO ABORRECIMENTO. 

PARTICURIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTENCIA DE NEGATIVAÇÃO 

OU PUBLICIDADE. (...). 2. Toda edificação da teoria acerca da 

possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na 

violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo 

externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e 

credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação À honra objetiva está 

intimamente relacionada à publicidade de informação potencialmente lesiva 

à reputação da pessoa jurídica. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg 

no AREsp 389.410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 02/02/2015). Dessa forma, inexistindo 

qualquer evidencia de que o defeito na linha telefônica contratada tenha 

inviabilizado por completo o contato da empresa com seus clientes, nem 

tampouco que tal fato tenha prejudicado seu conceito, imagem, ou nome 

perante a sociedade ou meio comercial, não há que se falar em 

indenização por dano moral. Nesse sentido: “RECURSO APELAÇÃO – 

AÇÃO ORDINÁRIA – INTERRUPÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS – PESSOA 

JURÍDICA – UTILIZAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS – DANO MORAL – NÃO 

COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Tratando-se de pessoa jurídica, ao contrário do que ocorre com as 

pessoas físicas, é necessária a comprovação da efetiva lesão ocorrida, 

devendo ser demonstrada que a falha na prestação do serviço causou 

repercussão no meio empresaria, acarretando restrições comerciais e 

lesão ao bom nome da empresa. No caso, ainda que verossímeis as 

alegações de interrupção do serviço telefônico, as provas não foram 

suficientes para comprovar o abalo moral sofrido, não havendo nos autos 

provas de que houve ofensa à honra objetiva, merecendo ser mantida a 

sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos 

morais”. (TJMT, Ap. 107444/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 29/11/2017, DJe em 

05/12/2017) (grifos acrescidos). “APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – INTERRUPÇÃO SEM JUSTA CAUSA 

– PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO 

DEMONSTRADA OFENSA À HONRA OBJETIVA – ÔNUS DA AUTORA – 

ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO. A não 

demonstração do prejuízo extrapatrimonial ou abalo à honra objetiva da 
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pessoa jurídica afasto o direito à indenização por dano moral (art. 373, 

inciso I, do CPC/2015).” (TJM, Ap. 40801/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO. QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 

14/06/2017, DJe 20/06/2017) (grifos acrescidos). Assim, estando 

descaracterizado o dano moral indenizável, não assiste razão à parte 

autora quanto à sua pretensão. - DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar a 

parte ré, TAM LINHAS AÉREAS S/A ao pedido de indenização por danos 

materiais no valor de R$ 491,92 (quatrocentos e noventa e um reais e 

noventa e dois centavos), acrescidos de correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir data da citação. Deixo de condenar a requerida em custas 

e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por 

serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da 

Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau 

de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto 

o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do 

Código de Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o 

trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 09 de janeiro de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-50.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE PEREIRA DO NASCIMENTO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 1000036-50.2017.8.11.0033 AUTOR: VALDELICE PEREIRA 

DO NASCIMENTO DE LIMA REQUERIDO: VIVO S/A DECISÃO Vistos, 

Tempestivo, recebo o recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por 

não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 

9.099/95). Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, 

apresentar contrarrazões. Apresentada ou não as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 7 de janeiro de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-02.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CABRAL DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS: 1000175-02.2017.8.11.0033 REQUERENTE: ANDERSON CABRAL 

DE AQUINO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos, ajuizada por ANDERSON CABRAL DE AQUINO, em 

face de BANCO BRADESCO S.A, em que a parte autora sustenta 

sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de seus dados 

nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega inexistir face à 

ausência de vínculo jurídico entre as partes. Postula, ao final, pela 

condenação da requerida em dano morais. No mérito, o pedido inicial deve 

ser julgado procedente. Inicialmente, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Verifica-se no caso em análise que é 

incontroversa a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito no valor de R$ 56,51(cinqüenta e seis reais e cinqüenta e um 

centavos). Por outro lado, vislumbro que a parte requerida não juntou 

qualquer documento que comprovasse a realização do negócio jurídico 

que motivou a inserção dos dados do autor nos órgão de proteção ao 

crédito, ônus que lhe competia e que não se desincumbiu. Assim, cabia a 

requerida juntar aos autos provas efetivas do negócio jurídico firmado 

entre as partes. Entretanto, embasou suas alegações somente em cópias 

das telas dos sistemas de atendimento, as quais são insuficientes para 

comprovar a existência do débito, já que produzidas de forma unilateral e 

facilmente manipuladas. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – FATURAS 

INADIMPLIDAS – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME 

INDEVIDA - DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – 

MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não 

se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização 

por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido 

pelo consumidor. Precedentes do STJ. As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia fixa. A indenização por dano moral 

decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com 

parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT, Ap 

27248/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017) “CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS 

DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

1. Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas 

sem pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, 

indevida a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito em decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser 

imputado. Anotese que os documentos juntados aos autos são telas 

sistêmicas unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o 

número de parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Impede destacar, que as 

faturas do cartão de crédito acostadas por si só, sem qualquer 

comprovação da solicitação do cartão pelo autor, como no caso, não se 

mostra apta a demonstrar a existência da dívida. Assim, não há provas de 

que houve efetivamente vínculo jurídico firmado entre as partes. Desta 

feita, restou comprovada a qualidade, indevida, da cobrança realizada 

pela requerida em face da parte autora, o que torna nítida sua 

responsabilidade. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à 

análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. - Dano moral 

A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 
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substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento juntado na inicial 

demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito e a ausência da juntada do documento na contestação demonstra 

a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as partes, 

conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real negócio 

jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se conclui que 

a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma indevida. Tenho 

que a negativação indevida do nome do autor ocasiona danos morais in re 

ipsa. Analisando os autos, verifico que embora existam outras anotações 

restritivas estas são posteriores a discutida nos autos, não havendo, 

portanto, aplicação da Súmula 385/STJ. Assim, apesar da tentativa da ré 

de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, 

ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de 

dúvidas. Se foi indevida a inscrição no cadastro restritivo e se a prova da 

culpa do réu, prescindível ou não, encontra-se bem clara nos autos, o 

próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme resulta 

da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e 

corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos morais 

abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se revistam de 

um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à 

reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na 

realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente 

a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes 

à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está 

integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há 

como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, 

no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

o cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos; - condenar a parte 

requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao 

autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Por conseguinte, declaro resolvido o mérito 

da presente demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 
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arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 7 de janeiro de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010164-44.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON FERREIRA PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MAY OAB - MT0016157A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESANDRA BARBOSA DA SILVA TRENTIN (REQUERIDO)

KELLI FERNANDA BARBOSA DA SILVA DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 

CARTA/MANDADOMANDADO DE CITAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

Juiz(a) de Direito Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio. Dados do Processo: 

Processo: 8010164-44.2016.8.11.0033; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Parte Autora: REQUERENTE: EMERSON FERREIRA 

PONTES Parte Ré: REQUERIDO: ALESANDRA BARBOSA DA SILVA 

TRENTIN, KELLI FERNANDA BARBOSA DA SILVA DE CAMPOS Pessoa(s) 

a ser(em) intimada(s) Nome: EMERSON FERREIRA PONTES Endereço: Rua 

LONDRINA, 385, PLANALTO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 

78435-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE para manifestar-se nos autos em conformidade com o r. 

despacho a seguir transcrito. DESPACHO: Vistos, Intime-se, 

pessoalmente, a parte autora para que manifeste interesse no 

prosseguimento do feito, informando o atual endereço da requerida 

Alessandra Barbosa da Silva Trentin no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de extinção sem julgamento do mérito. Transcorrido o prazo, certifique-se. 

Cumpra-se. Observação: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO, 15 de janeiro de 2018. GILVONE LIMA FISCHER Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO E INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, 

RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - 

CEP: 78435-000 - TELEFONE: (65) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-77.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO DE MOLAS SANTA MARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE DE SOUZA SAMPAIO (REQUERIDO)

 

PROCESSO N: 8010069-77.2017.8.11.0033 REQUERENTE: POSTO DE 

MOLAS SANTA MARIA LTDA – REQUERIDO: JOSIANE DE SOUZA 

SAMPAIO SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de Cobrança, promovida por 

POSTO DE MOLAS SANTA MARIA LTDA, em face de JOSIANE DE SOUZA 

SAMPAIO, em que a parte autora requer a procedência do pedido para o 

fim de condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 6.012,15 (seis mil, 

e doze reais e quinze centavos) em decorrência da prestação de serviço 

e venda de peças mecânicas. Citada para comparecer na audiência de 

conciliação, a parte requerida deixou de estar presente, conforme Termo 

de Audiência. Ab initio, com fundamento no artigo 20, da Lei 9.099/95, 

decreto a revelia da parte requerida, eis que, devidamente citada e 

intimada, deixou de comparecer à sessão de conciliação, conforme se 

denota do termo de audiência. Como consequência, presume-se 

verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 20 da Lei 

9.099/95. De rigor, a revelia faz com que se tornem incontroversos os 

fatos articulados na reclamação autuada, trabalhando em desfavor da 

parte reclamada, com o julgamento da causa de acordo com a tese da 

parte reclamante. A presunção, contudo, não é absoluta e deve a decisão, 

a par do que já determinou a Constituição Federal, ser fundamentada. No 

mérito, o pedido inicial deve ser julgado parcialmente procedente. 

Analisando os autos, verifica-se que o pedido inicial baseia-se em prova 

documental inequívoca, consubstanciada na nota fiscal n. 56, emitida em 

22/06/2013, no valor de R$ 443,00; nota fiscal n. 59, emitida em 

27/06/2013, no valor R$352,00; e nota fiscal n. 65, emitida em 03/07/2013, 

no valor de R$ 1.160,00, o que aliada a confissão ficta da parte requerida 

em decorrência da revelia, comprovam a existência do débito descrito na 

inicial. Destaca-se que, embora o autor acoste a nota fiscal n. 72, emitida 

em 18/07/2013, no valor de R$ 426,00 e a nota fiscal n. 70, emitida em 

15/07/2013, no valor de R$ 834,00, não acostou qualquer comprovante do 

recebimento dos equipamentos pela parte autora, inexistindo, portanto, 

comprovação da efetiva existência destes débitos. Com relação a 

incidência das correções, juros e correção monetária, tenho que deve ser 

contada a partir do inadimplemento, data certa em que o débito deveria ter 

sido pago. Aliás, no que tange à correção monetária, sobreleva consignar 

que a sua aplicação visa manter o poder aquisitivo da moeda, sendo o 

próprio valor em sua manifestação atualizada. Segundo anota Theotonio 

Negrão, a correção monetária não constitui parcela que se agrega ao 

principal, mas simples recomposição do valor e poder aquisitivo do mesmo. 

Trata-se, apenas, na verdade, de nova expressão numérica do valor 

monetário aviltado pela inflação. Quem recebe com correção monetária 

não recebe um plus, mas apenas o que lhe é devido, em forma atualizada. 

(JTA 109/372). (in Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor, 34. ed., Saraiva, p. 1968). - Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a parte 

requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.955,00 (um mil, novecentos e 

cinqüenta e cinco reais), devendo ser acrescidas de juros moratórios, na 

base de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde cada 

inadimplemento. Por conseguinte, extingo o feito, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a ré em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o 

trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 22 de novembro de 2017. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-19.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIFER COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA OAB - MT0016119A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA ALMEIDA DA SILVA SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO N: 8010047-19.2017.8.11.0033 REQUERENTE: SIDIFER COM. 

DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA REQUERIDO: MAGDA ALMEIDA 

DA SILVA SIQUEIRA SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de Cobrança, promovida 

por SIDIFER COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA, em face de 

MAGDA ALMEIDA DA SILVA SIQUEIRA, em que a parte autora requer a 

procedência do pedido para o fim de condenar a parte requerida ao 

pagamento de R$ 4.557,06 (quatro mil, quinhentos e ciquenta e sete reais 

e seis centavos) em decorrência do fornecimento de diversas peça, bem 

como da prestação do serviço de mecânica. Citado para comparecer na 

audiência de conciliação, a parte requerida deixou de estar presente, 

conforme Termo de Audiência. Ab initio, com fundamento no artigo 20, da 

Lei 9.099/95, decreto a revelia da parte requerida, eis que, devidamente 

citada e intimada, deixou de comparecer à sessão de conciliação, 

conforme se denota do termo de audiência. Como consequência, 

presume-se verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do 

artigo 20 da Lei 9.099/95. De rigor, a revelia faz com que se tornem 

incontroversos os fatos articulados na reclamação autuada, trabalhando 

em desfavor da parte reclamada, com o julgamento da causa de acordo 

com a tese da parte reclamante. A presunção, contudo, não é absoluta e 

deve a decisão, a par do que já determinou a Constituição Federal, ser 

fundamentada. O pedido inicial baseia-se em prova documental 

inequívoca, consubstanciada no comprovante de venda no valor R$ 

635,00, datado de 16/05/2011, devidamente assinado pela requerida, o 

que aliado a confissão ficta decorrente da revelia, resultam na 

responsabilidade da parte ré. Registra que embora a parte autora tenha 

acostado outros documentos a fim de comprovar a existência do débito, 

estes estão assinados por terceiros, não podendo, portanto, ser imputado 
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a ré. Destarte, verificados os efeitos da revelia e demonstrados os fatos 

conforme acima narrados, a ação deve ser julgada procedente. Com 

relação à incidência das correções, juros e correção monetária, tenho que 

deve ser contada a partir do inadimplemento, data certa em que o débito 

deveria ter sido pago, descontando o valor já pago. Aliás, no que tange à 

correção monetária, sobreleva consignar que a sua aplicação visa manter 

o poder aquisitivo da moeda, sendo o próprio valor em sua manifestação 

atualizada. Segundo anota Theotonio Negrão, a correção monetária não 

constitui parcela que se agrega ao principal, mas simples recomposição do 

valor e poder aquisitivo do mesmo. Trata-se, apenas, na verdade, de nova 

expressão numérica do valor monetário aviltado pela inflação. Quem 

recebe com correção monetária não recebe um plus, mas apenas o que 

lhe é devido, em forma atualizada. (JTA 109/372). (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 34. ed., Saraiva, p. 1968). Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar 

a parte requerida ao pagamento da quantia resultante dos contratos de 

compras e vendas no montante de R$ 635,00 (seiscentos e trinta e cinco 

reais), devendo ser acrescidas de juros moratórios, na base de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde o ajuizamento. Por 

conseguinte, extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a ré 

em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para interposição 

de eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o trânsito em 

julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 22 de novembro de 2017. CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-57.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIFER COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA OAB - MT0016119A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO PRETTIMO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A (ADVOGADO)

 

AUTOS Nº. 8010038-57.2017.8.11.0033 REQUERENTE: SIDIFER COM. DE 

PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA - REQUERIDO: CARLOS ALBERTO 

PRETTIMO SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por 

SIDIFER COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA, em face de 

CARLOS ALBERTO PRETTIMO, em que a parte autora requer a 

procedência do pedido para o fim de condenar a parte requerida ao 

pagamento de R$ 8.250,97 (oito mil, duzentos e cinqüenta reais e noventa 

e sete centavos. Inicialmente, proceda a retificação do pólo passivo da 

demanda para fazer constar como requerido, o SR. Carlos Tadeu 

Piantavinha. Passo a analisar a preliminar argüida pelo requerido. - 

Prescrição Sustenta o requerido a ocorrência da prescrição, pois a dívida 

se refere as notas de aquisição de produtos ocorridos no ano de 2011. No 

caso, não obstante a dívida tenha sido contraída em 2011, em 03/03/2014 

as partes, por meio do documento acostado a inicial, criaram nova 

obrigação, configurando o instituto da novação. Sobre o tema, leciona 

Maria Helena Diniz: "A novação vem a ser o ato que cria uma nova 

obrigação, destinada a extinguir a precedente, substituindo-a. [...] Sua 

intenção é criar para extinguir. Constitui um novo vínculo obrigacional para 

extinguir o precedente, mas extinguir substituindo-o, de modo que não há 

uma imediata satisfação do crédito, visto que o credor não recebe a 

prestação devida, mas simplesmente adquire outro direito de crédito ou 

passa a exercê-lo contra outra pessoa. A novação é modo extintivo da 

obrigação,mas seu mecanismo é diverso do pagamento." Assim, para que 

se configure a novação, é necessária a existência de uma obrigação 

anterior; a criação de uma nova obrigação, diversa da primeira; e o animus 

novandi, ou seja, a intenção inequívoca de novar, extinguindo o vínculo 

obrigacional anterior. No caso em tela, é evidente que o documento 

assinado pelo requerido representa novação da dívida anterior, uma vez 

que foi criada nova obrigação, diversa da primeira. Desta feita, o prazo 

prescricional assinalado no artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil tem 

como termo inicial a data da novação (03/03/2014), não havendo, portanto, 

que se falar em prescrição já que a ação foi ajuizada em 18/02/2017. - 

Inépcia da Inicial A preliminar deve ser rejeitada. Para que seja declarada a 

inépcia da inicial, necessária a presença de um dos elementos dispostos 

no artigo 295, parágrafo primeiro do CPC, in verbis: I - lhe faltar pedido ou 

causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses 

legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não 

decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis 

entre si. Não é o caso da inicial dos autos, eis que se encontram 

presentes todos os requisitos contidos no artigo 319 do CPC, inexistindo, 

ainda, qualquer dos vícios elencados no dispositivo transcrito. No mérito o 

pedido inicial, merece ser julgado procedente. O pedido inicial baseia-se 

em prova documental inequívoca, consubstanciada nos documentos 

acostado a inicial devidamente assinado pelo requerido. Registra-se que 

tratando-se de negocio informal, assentado na confiança mútua entre as 

partes, a anotação da dívida devidamente assinada pelo requerido se 

mostra hábil a embasar a presente ação. Nesse sentido: “COBRANÇA. 

VENDA INFORMAL DE MECADORIAS. PRODUTOS NATURA. ANOTAÇÕES 

EM FICHA. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO, PORQUANTO RATIFICADO PELA 

ASSINATURA DO RÉU. AUSÊNCIA DO PROVA DO PAGAMENTO. A prova 

produzida consiste em anotações na ficha do cliente, relativas ao crediário 

concedido pelo autor ao réu, em que constam valores atinentes as 

compras efetuadas, com anotações relativas aos itens pagos e àqueles 

pendentes de pagamento. Contexto probatório apto a evidenciar a 

veracidade dos fatos narrados na inicial, pois as fichas foram firmadas 

pela parte ré, que não logrou comprovar o pagamento dos itens cobrados. 

(....)”. (TJRS, Recurso Civel n. 71004040127, Terceira Turma Recursal 

Civel, Turmas Recursais, relator Alexandre de Souza Costa Pacheco, 

Julgado em 28/03/3013). Não obstante as alegações do requerido quanto 

a inexistência do débito, ao argumento de que a dívida se refere a 

aquisição de produtos junto ao autor durante o ano 2011, oportunidade em 

que estava preso, não acostou qualquer documento que comprove tais 

alegação. Ademais, o requerido afirma que assinou o documento 

reconhecendo a existência da dívida junto ao autor. Assim, competia ao 

requerido demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo apto a 

desconstituir o direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu. Desta 

feita, devidamente demonstrado a existência da dívida, forçoso e a 

procedência da inicial. Com relação à incidência das correções, juros e 

correção monetária, tenho que deve ser contada a partir do 

inadimplemento, data certa em que o débito deveria ter sido pago 

(03/03/2014). Aliás, no que tange à correção monetária, sobreleva 

consignar que a sua aplicação visa manter o poder aquisitivo da moeda, 

sendo o próprio valor em sua manifestação atualizada. Segundo anota 

Theotonio Negrão, a correção monetária não constitui parcela que se 

agrega ao principal, mas simples recomposição do valor e poder aquisitivo 

do mesmo. Trata-se, apenas, na verdade, de nova expressão numérica do 

valor monetário aviltado pela inflação. Quem recebe com correção 

monetária não recebe um plus, mas apenas o que lhe é devido, em forma 

atualizada. (JTA 109/372). (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 34. ed., Saraiva, p. 1968). Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a parte 

requerida ao pagamento da quantia resultante da aquisição das 

mercadorias, no valor de R$ 4.975,00 (quatro mil, novecentos e setenta e 

cinco reais), devendo ser acrescidas de juros moratórios, na base de 1% 

ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde o inadimplemento. 

Por conseguinte, extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a ré 

em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para interposição 

de eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o trânsito em 

julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se.Intime-se.Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 09 de janeiro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010256-22.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO N: 8010256-22.2016.8.11.0033 REQUERENTE: SEVERINO 

FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: OI S/A DECISÃO Vistos, Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação de 

conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que a parte autora sustenta 

sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de seus dados 

nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega inexistir face à 

ausência de vínculo jurídico entre as partes. Requer a condenação da ré 

em danos morais. Em sede de contestação, a requerida sustentou, 

preliminarmente, a incompetência territorial ao argumento de que o 

comprovante de endereço esta em nome de terceiro. No mérito, postulou 

pela improcedência da inicial. Inicialmente passo a analisar a preliminar 

argüida pela requerida - Incompetência Territorial Sustenta a parte 

requerida que o autor não acostou nenhum documento que comprove que 

seu domicilio ou residência está fixado dentro dos limites desta Comarca. 

Ora, é cediço que é o domicílio, muitas vezes, que fixa a competência e 

também é relevante para a localização das partes No caso, verifico que o 

autor esta está qualificado e informa seu endereço na petição inicial. 

Desse modo, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pelo reclamante na exordial, bem como na procuração ad 

judicia. Assim, entendo que o fato do comprovante de endereço estar em 

nome de terceiro, por si só, não afasta a competência deste juízo para 

julgar o presente feito. Superada a preliminar, passo a analise do mérito da 

demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Ab initio, 

destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Verifica-se no caso em análise que é incontroversa a 

inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito no valor 

de R$ 1.075,89 (um mil, e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) 

A requerida, por sua vez, embora sustente a legitimidade da dívida, não 

juntou qualquer documento que comprovasse a realização do negócio 

jurídico que motivou a inserção dos dados do autor nos órgão de proteção 

ao crédito, ônus que lhe competia e que não se desincumbiu. Assim, cabia 

a requerida juntar aos autos provas efetivas do negócio jurídico firmado 

entre as partes, tal como gravação do call center. Entretanto, embasou 

suas alegações somente em cópias das telas dos sistemas de 

atendimento, as quais são insuficientes para comprovar a existência do 

débito, já que produzidas de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “RECURSO INOMINADO. 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE 

CAPITALIZAÇÃO (PIC) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE 

INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, 

POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O CONDÃO DE COMPROVAR A 

CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE. SENTENÇA 

REFORMADA. Recurso provido. Diante do exposto, resolve esta Turma 

Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto e, no 

mérito, julgar provido, nos exatos termos do voto” (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 -Umuarama - Rel.: Marcelo de 

Resende Castanho - - J. 14.09.2015). “CÍVEL. RECURSO INOMINADO. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE 

JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA 

INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. Na ausência de comprovação 

efetiva quanto à existência de parcelas sem pagamento, temse como 

inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida a anotação do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de um 

inadimplemento que não pode lhe ser imputado. Anotese que os 

documentos juntados aos autos são telas sistêmicas unilaterais da 

instituição financeira inaptas a comprovar o número de parcelas 

contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. 

Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não conhecido. Ante 

o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, NÃO 

CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTOo 

recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael Luis 

Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Assim, não há provas de que 

houve efetivamente vínculo jurídico firmado entre as partes. Desta feita, 

restou comprovada a inserção indevida dos dados do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, 

então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e 

sua quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento 

juntado na inicial demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito e a ausência da juntada do documento na contestação 

demonstra a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as 

partes, conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real 

negócio jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se 

conclui que a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma 

indevida. Tenho que a negativação indevida do nome do autor ocasiona 

danos morais in re ipsa. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. 

Destaco que embora conste outras restrições nominais, verifico que o 

autor promoveu já ação declaração de inexistência de débito, não 

havendo, portanto, que se falar na aplicação da Súmula 385/STJ. Se foi 

indevida a inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, 

prescindível ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é 

averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de 

José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de 

direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou 

dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 
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do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. A presente questão encontra-se centrada 

no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. É certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro 

não pode ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem 

tampouco irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou 

jurídicas no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. A 

jurisprudência pátria, como dito alhures, caminha a cautelosos passos 

nessa linha tênue que representa o equilíbrio do justo ressarcimento. 

Confira-se: Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem 

moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em 

estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por 

escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a 

compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao 

ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). 

Rui Stoco adverte que se trata, pois de uma estimação prudencial, que não 

dispensa sensibilidade para as coisas da dor e da alegria, para os 

estados d'alma humana, e que destarte deve ser feita pelo mesmo juiz ou, 

quando muito, por outro jurista, inútil sempre pôr em ação a calculadora do 

economista ou de técnico em contas. (RT 560/66) E acrescenta que, 

segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem 

cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos 

casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu 

patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o 

sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às circunstâncias de cada 

caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, 

nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., p. 675) Caio Mário 

da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a questão do 

equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se cuida de 

dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a 

convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o causador do 

dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela ofensa que 

praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que receberá uma 

soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do mal sofrido. (in 

“Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, p.97) Portanto, 

busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, representada 

por uma comodidade que compense o dano sofrido, no mesmo passo em 

que se aplica uma medida de caráter repressivo e preventivo ao 

responsável pelo dano causado, com eminente função educativa a fim de 

que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. Leva-se em conta, 

também, o nível social da vítima e o do causador do dano, para que a 

compensação não resulte inexpressiva para um e inócua para a outra, 

tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias buscadas. 

Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações dos grandes 

mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do caso sub 

examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - 

declarar a inexistência de débito descrito na inicial; - condenar a parte 

requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao 

autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Por 

conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente demanda, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a ré em custas e despesas processuais, bem como em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o 

trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 14 de janeiro de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010103-52.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

AUTOS: 8010103-52.2017.8.11.0033 AUTOR: VILMAR DOS SANTOS 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A SENTENÇA Visto, Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, ajuizada por VILMAR DOS 

SANTOS PEREIRA, em face do BANCO BRADESCO S/A na qual a parte 

autora sustenta que teve seus dados estarem inscritos indevidamente nos 

órgãos de proteção ao crédito por desconhece. Postula pela declaração 

de inexistência do débito, bem como pela indenização por danos 

suportados. A parte requerida, Banco Bradesco S/A, apresentou 

contestação, postulando pela improcedência da inicial, haja vista a 

legitimidade do débito. Sucinto relatório. Decido. Analisando os autos, 

verifico que a parte requerida acostou o contrato de proposta para 

adesão de produtos de pessoa física, cuja inadimplência motivou a 

inserção dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Desta 

feita, não obstante as alegações da parte autora, faz-se necessária a 

realização da prova pericial para aferir se a assinatura constante no 

contrato bancário acostado pertence a parte autora. Assim, verificada a 

complexidade da causa e a imprescindibilidade da perícia, outra opção não 

resta senão a extinção do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, II da Lei 9.099/95, para que as partes discutam, com a amplitude 

processual devida, a questão na Justiça Comum. Com essas 

considerações, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por 

incompetência do Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 51, 

inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas, a teor do disposto no artigo 54 da 

Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 15 de janeiro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-11.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA FELIPE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONILDA RIBEIRO DESANI (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao r. despacho designo audiência de conciliação para o 

dia 02 de março de 2018, às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-49.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO VIEIRA CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR OAB - MT0008013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

AUTOS: 8010045-49.2017.8.11.0033 AUTOR: CELSO VIEIRA CAETANO 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - e BANCO SANTANDER SENTENÇA 

Visto, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, ajuizada 

por CELSO VIEIRA CAETANO, em face de FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - e BANCO 

SANTANDER, na qual a parte autora sustenta que teve seus dados 

estarem inscritos indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por 

desconhece. Postula pela declaração de inexistência do débito, bem como 

pela indenização por danos suportados. A parte requerida, Banco 

Santander S/A, apresentou contestação, sustentando preliminarmente a 

incompetência do Juizado Especial ante a necessidade da realização da 

pericia técnica, no mérito postulou pela improcedência da inicial, haja vista 

a legitimidade do débito. Sucinto relatório. Decido. Inicialmente passo a 

analisar a preliminar argüida pela requerida. Analisando os autos, verifico 

que a parte requerida acostou o contrato de proposta para adesão de 

produtos de pessoa física, bem como faturas referente ao cartão de 

crédito Santander Platinum Style, cuja inadimplência motivou a inserção 

dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Desta feita, não 

obstante as alegações da parte autora, faz-se necessária a realização da 

prova pericial para aferir se a assinatura constante no contrato bancário 

acostado pertence a parte autora. Assim, verificada a complexidade da 

causa e a imprescindibilidade da perícia, outra opção não resta senão a 

extinção do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 

9.099/95, para que as partes discutam, com a amplitude processual 

devida, a questão na Justiça Comum. Com essas considerações, acolho a 

preliminar argüida e, por conseqüência, julgo EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, por incompetência do Juizado Especial Cível, com 

fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas, a teor do 

disposto no artigo 54 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 12 de janeiro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010014-29.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE DE LIMA ALVES (REQUERENTE)

ANTONIO APARECIDO ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS: 8010014-29.2017.8.11.0033 REQUERENTE: ANTONIO APARECIDO 

ALVES REQUERIDO: CLARO S/A SENTENÇA Vistos, Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de 

Reclamação pelo rito da Lei n. 9.099/95, formulada por Antonio Aparecido 

Alves, representado por Marinete de Lima Alves, em face de CLARO S/A, 

sustentando que recebeu em sua residência um moden de internet da 

empresa ré sem qualquer solicitação, o qual nunca foi utilizado. Relata que 

em dezembro/2016, teve um empréstimo negado em razão dos seus 

dados estarem inclusos nos órgãos de proteção ao débito por débito junto 

a requerida. Postula pela reparação pelos danos morais e materiais 

suportados. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado parcialmente 

parcialmente procedente. Inicialmente, destaco que a presente lide deve 

ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas 

são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Compulsando os autos, verifico que restou 

incontroverso ter a requerida encaminhado o moden de internet à 

residência do autor. Ocorre que a requerida sustenta que o débito, no 

valor de R$ 136, decorreu do inadimplemento das faturas relacionadas à 

cobrança do plano Internet Banda larga. Em que pese as alegações da 

requerida, inexiste nos autos qualquer comprovação da efetiva 

contratação do serviço de internet, tampouco da utilização deste. Assim, 

cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas do negócio jurídico 

firmado entre as partes, tal como gravação do call center. Entretanto, 

embasou suas alegações somente em cópias das telas dos sistemas de 

atendimento, as quais são insuficientes para comprovar a existência do 

débito, já que produzidas de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – FATURAS INADIMPLIDAS – 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA 

PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS 

UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – 

MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não 

se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização 

por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido 

pelo consumidor. Precedentes do STJ. As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia fixa. A indenização por dano moral 

decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com 

parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT, Ap 

27248/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017) Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise 

dos danos reclamados e sua quantificação correlata. - Dano moral A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. No caso em tela, embora a parte autora afirme que seus dados 

inseridos nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, não há nos 

autos qualquer documentos que comprove tal afirmação, já que o espelho 

de consulta da restrição aportado a exordial não aponta a referida 
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anotação restritiva. Assim, a busca pela declaração de nulidade da dívida 

gera desgastes mas não ultrapassa o mero aborrecimento, pois não 

causou maiores dissabores que pudessem ser considerados como 

suficientes para atingir a dignidade da autora. Nesse sentido, trago a baila 

os seguintes julgados: “APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – NÃO INCLUSÃO EM 

ÓRGAOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ABALO MORAL NÃO 

CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO PROVIDO. A cobrança 

indevida de fatura que registra consumo não comprovado gera penas 

dissabor e não dano moral indenizável”. (TJMT, Ap. 133397, DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

julgado em 22/11/2017, DJe 24/11/2017). “APELAÇÃO CIVIL – TELEFONIA 

– SERVIÇO DE BANDA LARGA – COBRANÇA APÓS O CANCELAMENTO 

DO SERVIÇO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS 

INDEVIDAMENTE – NÃO INCLUSÃO NOS ORGAOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO – MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO – DANO MORAL 

INEXISTENTE - RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Ora, o incomodo decorrente 

da cobrança indevida é inegável, visto que obriga o consumidor a contatar 

com a empresa de telefonia para a solução do impasse. Ocorre, 

entretanto, que as penas contrariedades da vida, os dissabores 

aborrecimentos, não põem ser tidos como causa de indenização 

econômica, sob pena de se levar à banalização do instituto com a 

constante reparação de pequenos desentendimentos do cotidiano. 

Observa-se ainda que não houve a inscrição do nome do recorrido junto 

aos órgãos de proteção ao credito, razão pela qual ano estão 

caracterizados os danos morais pleiteados (...)”. (RAC N. 159268/2014, 

Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Camara de Direito Privado, Julg. 

04/02/2015, DJe 09/02/2015). Assim, estando descaracterizado o dano 

moral indenizável, não assiste razão à parte autora quanto à sua 

pretensão inicial. - DANO MATERIAL Postula pela reparação pelos danos 

materiais suportados. O dano material é o dano certo, não hipotético que 

efetivamente sofreu a parte requerente em razão de fato praticado pela 

requerida. No tocante a restituição, estabelece o art. 42, parágrafo único, 

do Código de Defesa do Consumo, in verbis “Art.42. Parágrafo único. O 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. 

Acerca do tema, trago a baila o seguinte julgado: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA e 

INTERNET – SEGUIDAS COBRANÇAS DE FATURAS EM VALORES 

SUPERIORES AOS AJUSTADOS ENTRE AS PARTES - PESSOA JURÍDICA - 

COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇOS NÃO UTILIZADOS - PROVA DO 

PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES – SENTENÇA 

MANTIDA - DANOS MORAIS - NECESSIDADE DE PROVAR ABALO À 

HONRA OBJETIVA - AUSÊNCIA DE PROVAS - DANO MORAL AFASTADO 

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. “O consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável.” Inteligência do art. 42 paragrafo único do 

CDC. Sem prova, nos autos, de constrangimento ou repercussão que 

atingisse a honra objetiva da parte autora, enquanto pessoa jurídica, 

indevida a indenização, mormente, se inexiste a negativação junto aos 

órgãos de proteção ao crédito. Destacando-se que a Súmula 227 STJ, 

admite indenização à pessoa jurídica, desde que comprovado mácula à 

imagem do estabelecimento comercial da apelada, no caso em apreço a 

apelada não provou os danos morais. Precedentes do STJ: (do acórdão 

recorrido não se pode extrair qualquer tipo de perda à credibilidade da 

sociedade empresária no âmbito comercial, mas apenas circunstâncias 

alcançáveis pela ideia de prejuízo, dano material. Assim, descabida a 

fixação de dano moral na hipótese. 3. Recurso especial provido.” (REsp: 

1370126 PR 2013/0047525-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de 

Julgamento: 14/04/2015).”(TJMT, Ap 166362/2016, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/02/2017, Publicado no DJE 07/02/2017) Desta feita, tendo em vista que 

o autor comprovou o pagamento dos valores indevidos, no importe de R$ 

136,43 (cento e trinta e seis reais e quarenta e três centavos), devida a 

sua restituição em dobro, que perfaz o total de R$ 286,72 (duzentos e 

oitenta e seis reais e setenta e dois centavos). - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, Claro S/A, a restituir a importância de R$ 

286,72 (duzentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos), 

acrescidos de juros em 1% e correção monetária desde a citação. Por 

conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente demanda, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 12 de janeiro 

de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-85.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE ACOSTA SILVA OAB - MT23963/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N: 1000260-85.2017.8.11.0033 REQUERENTE: JOSE FERREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO :SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. SENTENÇA Visto, Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT, formulada por Jose Ferreira dos Santos, em face 

Seguradora Lider dos Consorcios DPVAT S/A pleiteando, em síntese, a 

condenação da parte requerida ao pagamento de indenização relativa ao 

Seguro DPVAT referente às despesas médicas suportadas em razão de 

acidente de trânsito ocorrido em 19/12/2016. Aduz a parte autora que, em 

decorrência do referido acidente, fraturou a clavícula, tendo que realizar 

várias despesas com o tratamento que totalizaram o montante de R$ 

8.394,69 (oito mil trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove 

centavos). Relata que, promoveu abertura de processo administrativo com 

intuito de receber o valor assegurado pela seguradora requerida, todavia, 

foi-lhe indenizado apenas o importe de R$ 100,76 (cem reais e setenta e 

seis centavos). Requer a procedência do pedido para o fim de condenar a 

parte ré ao pagamento de indenização pelas despesas médicas efetuadas 

em virtude do acidente de que foi vítima, no valor de R$ 2.662,57 (dois mil 

seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos). Com a 

inicial, juntou documentos. A parte requerida apresentou resposta, na 

forma da contestação, com preliminar de falta de interesse de agir em 

razão do pagamento administrativo. No mérito, requer a improcedência do 

pedido inicial. Inicialmente, passo a analisar a preliminar argüida. - Falta de 

Interesse de Agir Não obstante os argumentos expostos, restam 

presentes os requisitos do interesse de agir necessários ao regular e 

válido processamento do feito, quais sejam: utilidade e necessidade da 

demanda, sendo aquele caracterizado pela possibilidade de um resultado 

prático favorável e este a necessidade de ingressar em Juízo. Destarte, 

rejeito a preliminar arguida. No mérito, a pretensão é parcialmente 

procedente. Pretende a autora a indenização pelas despesas médicas 

efetuadas em decorrência de acidente de veículo ocorrido em 01/03/2008 

de que foi vítima. No mérito, tenho que o requerente desincumbiu-se 

parcialmente do ônus da prova, nos exatos termos do artigo 333, inciso I 

do CPC, o que é possível afirmar à vista das alegações iniciais e 

documentos que a instruem. De fato, a Lei n.º 6.194/74, que dispõe sobre 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, modificada pela Lei n.º 8.441/92, conforta a pretensão da exordial 

ao fixar, in verbis: "Art. 3º - Os danos pessoas cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º compreendem as indenizações por morte, invalidez 

permanente e despesas de assistência médica e suplementares nos 

valores que se seguem, por pessoa vitimada; Da dicção supra, 

depreende-se que não importa a averiguação de culpa, restando tão 

somente ao Juiz a análise do sinistro e suas conseqüências, a fim de 

determinar, ou não, a obrigação da ré em indenizar. Esse é, aliás, o teor do 

dispositivo previsto no artigo 5º da Lei nº 6.194/74, assim redigido: "o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado." No caso em análise, por conseqüência do 
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acidente, a autora sofreu lesões corporais com consequente necessidade 

de realização de tratamento, conforme comprovado nos documentos 

juntados na inicial. Sob o ângulo probatório, não obstante as alegações da 

parte requerida de insuficiência de documentos que comprovam o alegado 

pela autora, cumpre mencionar que a requerente logrou demonstrar, de 

maneira idônea e válida as despesas médicas, desembolsando, para 

tanto, o montante descrito na nota fiscal 4851, emitida em 20/12/2016, no 

valor de R$ 100,00 (cem reais); Nota Fiscal n. 5736, emitida em 

21/12/2016, no valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais), Nota Fiscal n. 

7489, emitida em 21/12/2016, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); Nota 

Fiscal n. 9, emitida em 06/02/2017, no valor de R$ 6.700,00 (seis mil e 

setecentos reais). Aliás, para fins de reembolso das despesas efetuadas 

com assistência médica e suplementar pela vítima de acidente de trânsito, 

consoante dispõe o artigo 5º, § 1º, alínea ‘b’ da Lei nº 6.194/74, basta a 

simples prova do acidente, do dano decorrente e das despesas efetuadas 

pela vítima com o seu atendimento. Referidos requisitos exigidos pela 

legislação restaram demonstrados mediante Boletim de Ocorrência 

elaborado pela Policia Civil (Id. 10348018), de onde se obtém, ainda, 

informação acerca da ocorrência do acidente de trânsito que vitimou o 

autor, o que aliado à nota fiscal, são suficientes a comprovar a prova do 

acidente e o dano daí decorrente. Dessa forma, não procede a alegação 

da parte requerida de ausência de prova do fato constitutivo. Ademais, em 

atenção ao disposto no art. 373, I, do CPC, o autor provou ter direito ao 

reembolso das despesas médicas efetuadas, enquanto a parte ré ficou 

tão-somente contestando a insuficiência de documento capaz de fazer 

prova dos gastos alegados, sem ao menos trazer aos autos provas de 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Assim, conforme mencionado, para fazer jus a tal indenização, deve a 

vítima do sinistro apresentar os documentos exigidos no artigo 5º da 

aludida legislação, donde será efetuado o pagamento mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa. Nesse sentido leciona Arnaldo Rizzardo: A finalidade principal do 

seguro é estabelecer a garantia de uma indenização mínima. O pagamento 

resulta do simples evento danoso, tendo por base a responsabilidade 

objetiva dos usuários de veículos pelos danos pessoais que venham a 

causar, independentemente da apuração da culpa. (A reparação nos 

acidentes de trânsito, 7 ed., São Paulo: RT, 1997, p. 202-203). Logo, 

compete à vítima do acidente de trânsito, para fins de pagamento da 

indenização, provar as despesas efetuadas com o seu atendimento por 

hospital, ambulatório ou médico-assistente, bem como a ocorrência do 

acidente, requisitos estes observados pela autora, que preencheu, 

portanto, as exigências dispostas na Lei n.º 6.194/74, ao acostar aos 

autos o Boletim de Ocorrência e demais documentos referentes ao 

atendimento médico e gastos realizados que, reunidos, oferecem o direito 

de receber a indenização pleiteada. Quanto ao valor devido, importante 

esclarecer que o artigo 3º da Lei 6.194/74, que estabelecia o valor 

indenizatório de 40 (quarenta) salários mínimos, em caso de invalidez 

decorrente de acidente de trânsito, foi alterado pela Medida Provisória n. 

340, publicada em 29/12/2006 e convertida na Lei 11.482, de 31 de março 

de 2007, a qual dispõe em seu artigo 8º que o valor devido será o 

equivalente à R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) no caso de 

despesas médicas, senão vejamos: Art. 8º. Os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei 6.194, de 19 de dezembro de 1974, passam a vigorar com as 

seguintes alterações: “Artigo 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º desta Lei compreendem as indenizações por 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) III – 

R$ 2.700,00 – como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” No caso, 

o fato gerador da pretensão da autora – despesa médica - se deu em data 

posterior à vigência da Medida Provisória convertida em Lei 11.482/07, 

devendo, portanto, ser aplicado o limite máximo indenizável do valor de R$ 

2.700,00 (treze mil e quinhentos reais) disposto no artigo 8º da Lei 6.194, 

de 19 de dezembro de 1974, que teve sua redação alterada pela Lei 

11.482/07, conforme acima transcrito. No caso, o autor demonstrou o 

dispêndio da quantia de R$ 7.990,00 (sete mil, novecentos e noventa 

reais), devendo, portanto, ser restituído o máximo indenizável. Entretanto, 

a ré, administrativamente, promoveu a restituição do montante de 

R$100,76 (cem reais e setenta e seis centavos), de modo que a 

indenização pelas despesas médicas e hospitalares, observando o teto 

máxime estabelecido, será no importe de R$ 2.599,24 (dois mil, quinhentos 

e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos). No tocante ao índice da 

correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça emitiu a Súmula 43, que 

entende ser, aquela, devida a partir da constatação do evento lesivo, in 

verbis: "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da 

data do efetivo prejuízo." Quanto aos juros, estes devem incidir a partir da 

citação, que é o momento em que o devedor é efetivamente colocado em 

mora e toma ciência do valor que se lhe está a cobrar. E, ainda, devem ser 

fixados no percentual de 1% ao mês, de acordo com o disposto no artigo 

161, §1º, do Código Tributário Nacional, que estabelece que: “Se a lei não 

dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% 

(um por cento) ao mês”. - DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo procedente a 

pretensão inicial para condenar a requerida ao pagamento da quantia 

despendida referente à despesa realizada pela autora no valor de R$ 

2.599,24 (dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte e quatro 

centavos), referente à indenizatória sobre o seguro obrigatório (DPVAT), 

acrescida de juros de mora, desde a citação inicial, no patamar de 1% ao 

mês e correção monetária pelo IGPM-FGV a partir do efetivo prejuízo – 

desembolso da despesa (19/12/2016). Deixo de condenar as partes em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 

inciso I do Código de Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o 

trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. São José do Rio Claro/MT, 13 de janeiro de 2018. 
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-33.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

NERIVAN VIEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

AUTOS Nº. 1000160-33.2017.8.11.0033 REQUERENTE: NERIVAN VIEIRA 

DE ARAUJO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. DESPACHO Visto, 

Compulsando os autos, verifico que a inicial não esta instruída com os 

documentos indispensável a propositura da ação, máxime quanto ao 

instrumento procuratório. Com efeito, intime-se a parte autora para emende 

a inicial, regularizando a representação processual, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 

321, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, certifique-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 12 de 

janeiro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-13.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para que informe nos autos dados bancários 

para transferência do numerário depositado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010332-46.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINA PEDERIVA 00858488167 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA OAB - MT0016119A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE MACACARI SANTANA (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao r. despacho designo audiência de conciliação para o 
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dia 02 de março de 2018, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010249-64.2015.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE FATIMA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao r. despacho designo audiência de conciliação para o 

dia 02 de março de 2018, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010033-40.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BEATRIZ DE MAGALHAES MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDUIR NEVES (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Excelência para que atualize o débito, para, posterior 

designação de data para Leilão.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010004-87.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PEIXOTO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID APARECIDO COELHO DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

 

AUTOS: 8010004-87.2014.8.11.0033 EXEQUENTE: PEIXOTO & CIA LTDA - 

ME EXECUTADO: DAVID APARECIDO COELHO DE ARAUJO DECISÃO 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Prestação de Serviço e 

Fornecimento de Peças ajuizada por PEIXOTO & CIA LTDA – ME, em face 

de DAVID APARECIDO COELHO DE ARAUJO. Aduz a parte autora que 

prestou serviços de reparo e troca de peça para o requerido em 

26/10/2013, que totalizaram o montante de R$ 5.265,59. No decorrer do 

procedimento, a parte requerida peticionou postulando pelo 

reconhecimento da incompetência territorial, bem como a nulidade do 

procedimento de execução, bem como impugnou. Sucinto relatório. Decido. 

Cuida-se de Ação de Cobrança de Prestação de Serviço e Fornecimento 

de Peças ajuizada por PEIXOTO & CIA LTDA – ME, em face de DAVID 

APARECIDO COELHO DE ARAUJO. Compulsando os autos, revela-se 

evidente a relação de consumo existente entre as partes, aplicando-se, 

assim, a Lei nº. 8.078/90, que dispõe expressamente em seu artigo 6º, VIII, 

que o consumidor terá a defesa de seus direitos facilitadas, por ocupar, 

em regra, posição contratual de hipossuficiente. Nesse contexto, o artigo 

101, I, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que o foro 

competência para a propositura de ações envolvendo relação de consumo 

será aquele do domicílio do réu, in verbis: “Art. 101. Na ação de 

responsabilidade civil do fornecedor de serviço, sem prejuízo do disposto 

nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I. 

A ação pode ser proposta no domicílio do autor”. A possibilidade da 

propositura da ação no domicílio do consumidor, justifica-se como forma 

de proteção da parte hipossuficiente, sendo, ainda, um meio facilitador 

para a realização de sua defesa, consoante preceitua o art. 6, VIII, do 

CDC. Ademais, a jurisprudência firmou o entendimento de que a 

competência territorial, em se tratando de relação de consumo, tem 

natureza equiparada à absoluta, observe: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

EQUIPARADA À ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 

CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FACILITAÇÃO 

DA DEFESA DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, VIII, DO CDC. 

IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 1- A competência 

territorial, em se tratando de relação de consumo, é equiparada à absoluta. 

Portanto, dela deve conhecer, ex officio, o Juiz, ante a incidência do CDC. 

2 - O princípio da facilitação da defesa do consumidor conduz à 

prevalência do foro do domicílio do Autor, o que, sem dúvida, lhe é mais 

benéfico”. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.17.010839-3/000, 

Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 

em 12/07/2017, publicação da súmula em 21/07/2017) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - 

POSSIBILIDADE DE SER DECLINÁDA DE OFÍCIO PELO JUIZ. DÍVIDA 

ILÍQUIDA REPRESENTADA EM NOTA FISCAL - IMPOSSIBILIDADE DA 

DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. - 

Encontra-se pacificado na jurisprudência a possibilidade do juiz declinar 

de ofício para o foro do domicílio do consumidor. - Tratando-se de relação 

consumerista, deve ser observado o foro do domicílio do consumidor, nos 

termos do artigo 101, I, do CDC. - A ação de cobrança de dívida ilíquida 

representada por notas fical ainda que ajuizada a empresa em processo 

de recuperação judicial, não atrai a competência do juízo universal da 

recuperação para o seu processamento e julgamento”. (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0331.16.001533-4/001, Relator(a): Des.(a) Pedro 

Bernardes , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2017, publicação da 

súmula em 20/07/2017) Assim, tendo em vista que o foro competente para 

o processamento do feito é o do domicílio do consumidor, que no caso 

reside em Tangará da Serra/MT, forçoso o reconhecimento da 

incompetência deste juízo. Registra-se, por oportuno, que embora o 

requerido tenha reconhecido o pedido em sede de audiência de 

conciliação, não há sentença homologatória, o torna nulo todos os fatos 

posteriores. Isto posto, declino competência para o juízo da Comarca de 

Tangará da Serra/MT, para conhecer e julgar o presente feito. 

Remetem-se os autos à Comarca de Tangará da Serra/MT. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 10 de janeiro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010243-57.2015.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

IRINETE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA AFONSO MACHADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO N: 8010243-57.2015.8.11.0033 REQUERENTE IRINETE 

FERREIRA DA SILVA REQUERIDO MARTA AFONSO MACHADO 

SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Compulsando os autos, verifico que a parte autora postulou pela 

extinção do feito, haja vista não ter logrado em localizar o atual endereço 

da requerida. Desta feita, homologo a desistência da ação e extingo o feito 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se. Sem custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se São José do Rio Claro/MT, 9 de janeiro 

de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-60.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

AUTOS: 1000003-60.2017.8.11.0033 REQUERENTE: LUCAS DA SILVA 

TAVARES REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A 

SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos, ajuizada por LUCAS DA SILVA TAVARES, em face de EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A, em que a parte autora sustenta 

sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de seus dados 

nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega inexistir face à 

ausência de vínculo jurídico entre as partes. Postula, ao final, pela 

condenação da requerida em dano morais. A requerida apresentou 

contestação, sustentando preliminarmente a inépcia da inicial. - Inépcia da 

Inicial A preliminar deve ser rejeitada. Para que seja declarada a inépcia da 
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inicial, necessária a presença de um dos elementos dispostos no artigo 

295, parágrafo primeiro do CPC, in verbis: I - lhe faltar pedido ou causa de 

pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em 

que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. Não 

é o caso da inicial dos autos, eis que se encontram presentes todos os 

requisitos contidos no artigo 319 do CPC, inexistindo, ainda, qualquer dos 

vícios elencados no dispositivo transcrito. No mérito, o pedido inicial deve 

ser julgado procedente. Inicialmente, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Verifica-se no caso em análise que é 

incontroversa a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito no valor de R$ 200,78 (duzentos e setenta e oito reais). Por outro 

lado, vislumbro que a parte requerida não juntou qualquer documento que 

comprovasse a realização do negócio jurídico que motivou a inserção dos 

dados do autor nos órgão de proteção ao crédito, ônus que lhe competia e 

que não se desincumbiu. Assim, cabia a requerida juntar aos autos provas 

efetivas do negócio jurídico firmado entre as partes, tal como gravação do 

call center. Entretanto, embasou suas alegações somente em cópias das 

telas dos sistemas de atendimento, as quais são insuficientes para 

comprovar a existência do débito, já que produzidas de forma unilateral e 

facilmente manipuladas. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – FATURAS 

INADIMPLIDAS – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME 

INDEVIDA - DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – 

MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não 

se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização 

por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido 

pelo consumidor. Precedentes do STJ. As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia fixa. A indenização por dano moral 

decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com 

parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT, Ap 

27248/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017) “CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS 

DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

1. Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas 

sem pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, 

indevida a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito em decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser 

imputado. Anotese que os documentos juntados aos autos são telas 

sistêmicas unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o 

número de parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Assim, não há provas de que 

houve efetivamente vínculo jurídico firmado entre as partes. Desta feita, 

restou comprovada a qualidade, indevida, da cobrança realizada pela 

requerida em face da parte autora, o que torna nítida sua 

responsabilidade. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à 

análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. - Dano moral 

A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento juntado na inicial 

demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito e a ausência da juntada do documento na contestação demonstra 

a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as partes, 

conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real negócio 

jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se conclui que 

a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma indevida. Tenho 

que a negativação indevida do nome do autor ocasiona danos morais in re 

ipsa. Impede destacar, que embora haja outra anotação restritiva, o autor 

ajuizou ação declaratória negativa referente ao débito (autos n. 

1000002-75.2017.8.11.0033), não incidindo, portanto, a súmula 385/STJ. 

Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos 

seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou 

demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi indevida a inscrição no 

cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, prescindível ou não, 

encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é averiguar a 

ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 
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praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 

moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - 

declarar a inexistência do débito discutido nos autos; - condenar a parte 

requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao 

autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Por conseguinte, declaro resolvido o mérito 

da presente demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 7 de janeiro de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-60.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA PEREIRA VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 8010096-60.2017.8.11.0033 AUTOR: ALZIRA PEREIRA 

VICENTE REQUERIDO: AYMORE DECISÃO Vistos, Tempestivo, recebo o 

recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano 

irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, apresentar contrarrazões. 

Apresentada ou não as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 

7 de janeiro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-66.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

AUTOS: 8010115-66.2017.811.0033 AUTOR: SALETE RIBEIRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A SENTENÇA Visto, Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito, ajuizada por SALETE RIBEIRO, em 

face de BANCO BRADESCO S.A, na qual a parte autora sustenta que teve 

seu crédito negado em razão de seus dados estarem inscritos nos órgãos 

de proteção ao crédito por débito junto à empresa requeria, que alega 

desconhecer. Postula pela declaração de inexistência do débito, bem 

como pela indenização por danos suportados. Citada a parte requerida, 

asseverou a legitimidade do débito, acostou documentos relativos ao 

contrato de financiamento entre as partes. Postulou pela improcedência do 

feito. Sucinto relatório. Decido. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerida acostou o contrato de financiamento firmado entre as partes, 

cuja inadimplência motivou a inserção dos dados da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito. Desta feita, não obstante as alegações da parte 

autora, entendo necessária a realização da prova pericial para aferir se a 

assinatura constante nos contratos bancários acostados pertence ao 

autor. Assim, verificada a complexidade da causa e a imprescindibilidade 

da perícia, outra opção não resta senão a extinção do feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, para que as 

partes discutam, com a amplitude processual devida, a questão na Justiça 

Comum. Com essas considerações, julgo EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, por incompetência do Juizado Especial Cível, com 

fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas, a teor do 

disposto no artigo 54 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 9 de janeiro de 2018. 
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CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-48.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO DA COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A (ADVOGADO)

 

AUTOS: 1000062-48.2017.8.11.0033 REQUERENTE: EDINALDO DA COSTA 

PEREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e ACE SEGURADORA 

S.A. SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por 

EDINALDO DA COSTA PEREIRA, em face de TELEFONICA BRASIL S.A. e 

ACE SEGURADORA S.A. Sustenta a parte autora que contratou o Seguro 

Amparo total junto a segunda requerida pelo valor mensal de R$ 7,99, que 

vem sendo cobrado pela primeira requerida em sua fatura de telefone. 

Relata que fraturou o tornozelo, oportunidade em que solicitou do prêmio 

do seguro (protocolo 20161004013066), o qual foi negado por não se 

enquadrar na cobertura o acidente ocorrido com ele. Ao final, postula pela 

repetição do indébito em dobro, bem como indenização por danos morais. 

Inicialmente, passo a analisar a preliminar argüida pela requerida. - 

Ilegitimidade Passiva Sustenta a requerida Telefonica Brasil S/A sua 

ilegitimidade passiva ao argumento de que o contrato de seguro foi firmado 

pelo autor com a ré Ace Seguradora S/A. Não obstante os argumentos 

expostos, é cediço que os valores relativos ao denominado Seguro 

Amparo total são cobrados do autor por meio das faturas de telefone 

emitidas pela ré Telefonica Brasil S/A, portanto, parte legitima para 

responder a presente demanda. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA – PRESTAÇÃO DE SEGURO COBRADA EM FATURA 

TELEFÔNICA – VALORES CONSTESTADOS PELA CONSUMIDORA – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – ÔNUS DA 

IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FATOS – PRESUNÇÃO DE 

VERACIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – 

COBRANÇAS IRREGULARES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Legitimidade passiva da Companhia de 

Telefonia para integrar o polo passivo da demanda, quando os valores 

cobrados em favor de terceiros se dá através da conta de telefonia. 

Agindo a operadora de telefonia na condição de estipulante, intermediando 

a comercialização do seguro de vida aos seus clientes ao facilitar e gerir o 

desconto e pagamento dos prêmios na fatura mensais de telefone, passa 

a deter responsabilidade solidária com a seguradora por eventuais 

insurgências contratuais, porquanto visível sua atuação segundo os 

interesses da seguradora”. (TJMT, Ap 131300/2014, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

17/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015) Destarte, afasto a preliminar 

argüida. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado improcedente. 

Inicialmente, destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e 

de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Restou incontroverso a contratação do 

Seguro Amparo total, pelo valor mensal de R$ 8,59. Com efeito, os 

seguros privados, assim como os contratos em geral, regem-se pelas 

cláusulas pactuadas, desde que não contrariem as normas jurídicas 

vigentes, ante o princípio da liberdade de contratar, que prescreve a 

máxima elementar, segundo a qual ao particular é outorgada a faculdade 

de pactuar sobre qualquer interesse que lhe pertine, desde que não seja 

defeso em lei. Pois bem. O autor afirma que no momento da contratação do 

seguro foi informado que o prêmio incluía qualquer tipo de acidente até o 

evento morte, cobrindo o seguro até mesmo uma simples queda, cujo 

prêmio para acidente simples seria no valor de R$ 17.600,00 de 

indenização. Ocorre que, consoante a apólice do seguro acostada, o 

seguro contratado pelo autor contempla apenas morte acidental, invalidez 

total por acidente e invalidez total por acidente em circulação. Desta feita, 

em que pese as alegações do autor no sentido de que o seguro 

contemplava todas as hipóteses de acidente, não há de que qualquer 

elemento que corrobore tais alegações, eis que sequer foi informado o 

número do protocolo de atendimento que foi repassada tal informação. 

Assim, como não houve sinistro hábil a ensejar a cobertura securitária, já 

que não resultou em morte ou invalidez total, não vislumbro a ilicitude 

praticada pelas requeridas, não havendo, portanto, que se falar em dano 

moral. - Da Repetição do Indébito Postula o autor pela restituição em dobro 

do montante cobrado em sua fatura telefônica referente ao seguro amparo 

total. É cediço que o consumidor tem direito a restituição em dobro dos 

valores indevidamente pagos, nos termos do artigo 42, parágrafo único, 

do CDC, in verbis: Art. 42. Parágrafo único. O consumidor cobrado em 

quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável. No caso em tela, o autor 

afirma que contratou o seguro, de modo que a quantia paga não foi 

indevida, não havendo que se falar em restituição em dobro. - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial. Por 

conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente ação, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a autora em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 11 de janeiro 

de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010371-43.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

F.Q. DO NASCIMENTO SOUSA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA OAB - MT0016119A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao r. despacho designo audiência de conciliação para o 

dia 02 de março de 2018, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-74.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N: 8010108-74.2017.8.11.0033 AUTOR: MARIA APARECIDA 

BARBOSA REQUERIDO: OI S/A DECISÃO Vistos, Tempestivo, recebo o 

recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano 

irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, apresentar contrarrazões. 

Apresentada ou não as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 
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18 de novembro de 2017. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010785-46.2013.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL CASAVECHIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO)

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE OAB - MT14930/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA ERMITA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0010186A-O 

(ADVOGADO)

 

Numero do Processo: 8010785-46.2013.811.0033 Visto, Trata-se de Ação 

de Indenização por danos morais, na qual a parte autora sustenta que na 

edição n. 543, na página principal e na página 6, o requerido noticiou fatos 

envolvendo um processo de licitação, colocando o prefeito sob suspeita 

de fraude no mencionado certame, o que lhe causou danos morais. 

Postula pela condenação do requerido em danos morais no importe de 40 

salários mínimos. Citada a requerida apresentou contestação sustentando 

preliminarmente: a carência da ação ante a ilegitimidade ativa, a 

incompetência do Juizado Especial, legitimidade passiva, inépcia da inicial, 

incompetência relativa territorial relativa ao foro do Juizado Especial, 

litisconsórcio passivo necessário, e no mérito postulou pela improcedência 

da inicial. Conheço diretamente do pedido e passo a proferir julgamento 

antecipado da lide, eis que a matéria vertente é exclusivamente de direito, 

no que sigo orientação do Superior Tribunal de Justiça no que sentido de 

que presentes as condições que autorizam o julgamento antecipado é 

dever do Juiz e não mera faculdade a prolação da sentença. Inicialmente, 

passo a analisar as preliminares arguidas. 1) Ilegitimidade Ativa Não 

obstante as alegações do requerido, analisando os autos é certo que o 

autor foi objeto da matéria jornalística na edição n. 543 que, segundo 

alega, lhe causou danos na esfera moral. Assim, patente a legitimidade 

ativa do autor. 2) Incompetência do Juizado Especial Sustenta a parte 

requerida a incompetência do juizado especial, haja vista trata-se de 

matéria cujo objeto é inerente a pessoa jurídica de direito público. Em que 

pese as argumentações exposta, é cediço que o autor, na condição de 

prefeito municipal, não se qualifica como pessoa jurídica de direito público 

(CC, art. 41). Ademais, o município de São José do Rio Claro/MT não figura 

como parte no presente feito, não havendo, portanto, que se falar em 

extinção dos autos. Destarte, afasto a preliminar arguida. 3) Ilegitimidade 

Passiva Embora o requerido sustente a sua ilegitimidade passiva ao 

argumento de que apena executa a impressão em papel de jornais, "são 

civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de 

publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do 

veículo de divulgação" (STJ, Súmula 221). Assim, resta indubitável a 

legitimidade passiva do requerido. 4) Inépcia da Inicial A preliminar deve 

ser rejeitada. Para que seja declarada a inépcia da inicial, necessária à 

presença de um dos elementos dispostos no artigo 295, parágrafo 

primeiro do CPC, in verbis: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o 

pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se 

permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. Não 

é o caso da inicial dos autos, eis que se encontram presentes todos os 

requisitos contidos no artigo 319 do CPC, inexistindo, ainda, qualquer dos 

vícios elencados no dispositivo transcrito. 5) Incompetência Territorial 

Alega a parte requerida a incompetência territorial, ao argumento de que a 

ação deveria ter sido ajuizado no domicilio do réu. Acerca do tema, 

estabelece o art. 4, III, da Lei n. 9.099/95 que é competente o Juizado do 

foro do domicilio do autor ou do local do ato ou fato nas ações de 

reparação por danos, observe: in verbis: “Art. 4º É competente, para as 

causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: (...) III - do domicílio do autor 

ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer 

natureza. Desta feita, patente a competência do foro da Comarca de São 

José do Rio Claro para processar o presente feito, pois além de ser o 

domicilio do autor é o local onde a matéria circulação, e maiores 

repercussão. Nesse sentido: “INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE POR 

ILÍCITO OCORRIDO NA INTERNET - COMPETÊNCIA - LUGAR EM QUE O 

FATO TEVE AS REPERCUSSÕES MAIS GRAVES - INTELIGÊNCIA DO ART. 

100, INCISO V, ALÍNEA A, DO CPC. Assim como se decide há muito tempo 

que nos ilícitos praticados em jornais periódicos, também para os ilícitos 

ocorridos na internet o foro competente para a indenização por danos 

morais é o do domicílio das pessoas atingidas, onde ocorreram as 

repercussões mais graves”. (TJMG - Agravo de Instrumento 

1.0313.08.253116-8/001, Relator(a): Des.(a) Batista de Abreu , 16ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/04/2009, publicação da súmula em 

22/05/2009) Assim, afasto a preliminar arguida. 6) Litisconsórcio passivo É 

certo, que o procedimento adotado pela parte autora, Juizado Especial, 

não admite qualquer espécie de intervenção de terceiros, nos termos do 

artigo 10 da Lei 9.099/95: Não se admitirá, no processo, qualquer forma de 

intervenção de terceiro, nem assistência. Porém, o mesmo dispositivo legal 

permite o instituto do litisconsórcio no procedimento do Juizado Especial. 

Pois bem, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou 

quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da 

sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes 

(CPC, art. 114). No caso em analise, não vislumbro nenhuma das 

hipóteses para o litisconsórcio necessário, pois embora outras empresas 

também tenham divulgado a notícia, cada uma a fez a sua maneira, com 

expressões e narrativas diferentes, de modo a incidência de danos morais 

deverá ser analisada individualmente. Outrossim, quanto ao jornalista que 

escreveu a matéria, o STJ já sumulou a matéria em questão: "SÚMULA Nº 

221 - São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, 

decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o 

proprietário do veículo de divulgação." Portanto, em se tratando de ação 

de ressarcimento de dano decorrente de publicação pela imprensa são 

civilmente responsáveis tanto o autor do escrito, quanto o proprietário do 

veículo de divulgação, o que quer dizer que se trata de litisconsórcio 

facultativo, e não unitário. Dessa forma, trata-se de legitimação 

concorrente isolada, uma vez que existe mais de um sujeito apto a compor 

o polo passivo do feito, torna-se, perfeitamente, possível que se aponte 

apenas um ou alguns dos colegitimados como requeridos, já que não se 

trata de litisconsórcio necessário. Acerca do tema, ensina Daniel Amorim 

Assumpção Neves: "Há legitimação exclusiva quando somente um sujeito 

legitimado a compor um dos polos do processo, enquanto na legitimação 

concorrente (colegitimação) existe mais de um sujeito legitimado a compor 

um dos pólos do processo. A legitimação isolada ou disjuntiva (simples) 

permite que o legitimado esteja sozinho no processo, enquanto a 

legitimação conjunta (complexa) exige a formação de litisconsórcio entre 

todos ou alguns dos legitimados (litisconsórcio necessário)." (NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 5. Ed. rev. 

atual. e ampl.; Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2013, p. 100). Nesse sentido, 

colaciono o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MATÉRIA JORNALÍSTICA - 

LEGITIMIDADE PASSIVA - DIRETOR PRESIDENTE DO EMPREENDIMENTO - 

SÚMULA 221 STJ - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - EX NUNC - RECURSO 

PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. - Em se 

tratando de ação de ressarcimento de dano decorrente de publicação pela 

imprensa, são civilmente responsáveis tanto o autor do escrito, quanto o 

proprietário do veículo de divulgação. - A legitimação é concorrente 

isolada quando existe mais de um sujeito apto a compor o pólo passivo do 

feito, no entanto, permite-se que se aponte apenas um ou alguns dos 

colegitimados como requeridos, já que não se trata de litisconsórcio 

necessário. - Apesar da permissão legal acerca do pedido e deferimento 

da gratuidade da justiça em qualquer momento processual, de acordo com 

o previsto no artigo 6º, da Lei nº 1.060/50, os efeitos produzidos são ex 

nunc, ou seja, a concessão não contempla atos anteriores ao deferimento.

- Recurso provido em parte. Sentença reformada em parte”. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0352.12.008155-4/001, Relator(a): Des.(a) Mariângela 

Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/12/2014, publicação da 

súmula em 17/12/2014) Dessa forma, tratando-se de litisconsórcio 

facultativo sua formação não é obrigatória. Superadas as preliminares, 

passo a analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser 

julgado procedente. A controvérsia cinge-se quanto à existência de danos 

morais em razão da matéria jornalística veicula no Jornal A Notícia, na 

edição n. 543, na página principal e na página 6. É cediço que a 

responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano 

sofrido provém do ato ilícito, nos termos do art. 186 do CC, caracterizada 

pela violação da ordem jurídica com a existência de ofensa ao direito 

alheio e lesão ao respectivo titular, como dispõe o art. 927, do CC. Pois 

bem, a Constituição Federal de 1988, assegura em seu artigo, 5º, inciso IX, 

que "é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença". No entanto, 
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toda matéria, inclusive a jornalística deve ser publicada com compromisso 

e sem excessos para que não atinja terceiros, nos termos do art. 5°, X, 

também da Constituição, in verbis: "são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação". 

Acerca do tema a doutrina se posicionou no sentido que a livre 

manifestação do pensamento não é um direito absoluto, não podendo ser 

praticado com excesso em detrimento dos direitos dos indivíduos, 

havendo, portanto, limites que devem ser respeitados. Observe: “Um dos 

grandes desafios políticos contemporâneos - no Brasil e em qualquer 

canto do mundo - é justamente o tratamento legislativo dessa matéria 

complexa; é a busca do equilíbrio entre dois valores que aparentemente se 

opõem. O Professor René Ariel Dotti diz que não é possível cuidar do 

problema em termos absolutos, uma vez que sob tal perspectiva, 'o direito 

à privacidade e à liberdade de informação se excluem em face da 

tendência material de cada um levar à destruição o outro'. (...) Com efeito, 

quais são os limites da atuação dos meios de comunicação? O que é 

interesse público? O direito à privacidade é absoluto? A transmissão não 

autorizada da imagem da pessoa é sempre legítima? Como devem ser 

reparados os danos morais? Quanto vale a honra de um homem? Não há 

respostas definitivas para estas e outras questões". (Carvalho Filho, Luís 

Francisco, in "Liberdade de imprensa e Dano Moral", Revista do 

Advogado, São Paulo, n. 38, dezembro, 1992, p. 17-21). Transcrevo, 

ainda, os ensinamentos de José Afonso da Silva: “Exatamente porque a 

imprensa escrita, falada e televisada (como impropriamente se diz) 

constitui poderoso instrumento de formação da opinião pública (mormente 

com o desenvolvimento das máquinas interplanetárias destinadas a 

propiciar a ampla transmissão de informações, notícias, idéias, doutrinas e 

até sensacionalismos) é que se adota hoje a idéia de que ela desempenha 

uma função social consistente, em primeiro lugar, em 'exprimir às 

autoridades constituídas o pensamento e a vontade popular, colocando-se 

quase como um quarto poder, ao lado do Legislativo, do Executivo e do 

jurisdicional', no dizer de Foderaro. É que ela 'constitui uma defesa contra 

todo excesso de poder e um forte controle sobre a atividade 

político-administrativa e sobre não poucas manifestações ou abusos de 

relevante importância para a coletividade'. Em segundo lugar, aquela 

função consiste em assegurar a expansão da liberdade humana." (Curso 

de direito Constitucional Positivo, 9. ed., São Paulo, Malheiros, 1994, p. 

224). Assim, no presente caso, deve ser analisado se a reportagem objeto 

de discussão extrapolou o princípio constitucional da liberdade de 

imprensa, com abuso ao exercício da liberdade de manifestação e 

consequente violação aos direitos individuais do autor. A reportagem 

titulada "São José do Rio Claro – Fraude em Licitação. Compra de 

máquinas estão sob investigação do Ministério Público e Gaeco”, publicada 

na edição nº 543, do Jornal A Noticia (evento n. 56), relata que em razão 

da suspeita de fraude, a licitação para compra de maquinários estaria 

sendo investigada pelo Ministério Público, traz, ainda, como exemplo de 

licitação direcionada o fato da empresa que coordenou a campanha do 

autor estar prestando assessoria atualmente, bem como assevera que o 

prefeito, ora autor, teria cometido injustiça com 54 funcionários, pois 

deveria ter dispensado os funcionários inseridos nas hipóteses de 

nepotismo. Embora parte da reportagem tenha cunho informativo, é nítido 

que em determinado trechos utilizou linguagem ofensiva extrapolando sua 

liberdade de imprensa e, por consequência, atingindo os direitos 

individuais do autor. Observe: “Eis ai, uma situação vexaminosa, 

escandalosa e por que não dizer absurda, envolvendo o município de São 

José do Rio Claro, cidade esta, conhecida por sua história 

político-administrativa por sua lisura, conduta ilibada e postura ética dos 

seus representantes. Infelizmente, essa conquista construída há anos, 

vem sendo desmoronada pelo atual prefeito, através de uma conduta 

estranha, suspeita e que merece repúdio dos cidadãos e cidadãs 

rioclarenses.” (...). “(...) Acredita-se na cidade e nos bastidores da política 

local, que o prefeito Natanael não tem mais condições de ser prefeito de 

São José do Rio Claro. Para alguns vereadores o prefeito tem que ser 

afastado. São José está uma cidade desacreditada e torna-se necessário 

aplicar uma auto-estima na população. Está sem rumo, sem direção. 

Fazem as coisas pensando em si e em sua equipe, o que é crime. A 

população entende que chegou o momento da Câmara pedir o afastamento 

do prefeito”. (...)”. Sobreleva registrar, que a distorção e o uso inadequado 

da notícia com manipulação da informação desnaturam a notícia pura, 

ultrapassando o exercício do direito de informação, mascarando, assim, o 

verdadeiro intento que subjaz na notícia. Não se pode olvidar, ainda, a 

notória capacidade que uma matéria jornalística tem em despertar o 

interesse do leitor, principalmente, pela manchete apresentada, que, 

inegavelmente, pode levar o leitor a uma conclusão precipitada, diferente 

do fim que deve permear a elaboração da matéria jornalística. Destarte, se 

o foco da matéria era apresentar a narrativa de que Ministério Público 

estaria investigando supostas irregularidades na licitação para compra de 

maquinários no Município, revela-se nítido que a parte ré não se limitou a 

promover o relato informativo das circunstâncias fáticas ocorridas, já que 

imprimiu juízo de valor e parcialidade à reportagem. Oportuno, destacar 

que o intuito jornalístico é a publicação de artigos de conteúdo circunscrito 

a fatos objetivos e de interesse público, sem o emprego de 

sensacionalismo e alusões insultuosas, que maculam a honra da pessoa 

referida, como no caso em tela. Acerca do tema, leciona de Rui Stoco: 

"Como não se desconhece, a Carta Magna, ao mesmo tempo que garante 

a liberdade de informação, assegura o direito à imagem, à intimidade, à 

vida privada e à honra das pessoas (art. 5º, incs. V e X). Mas essas 

garantias não se anulam nem colidem umas com as outras, devem, em 

verdade, harmonizar-se. Significa que o direito de informar encontra limite 

no direito individual da pessoa à imagem, à intimidade, à honra e à vida 

privada. A solução prática e a perfeita interação e convivências dos 

preceitos exige de cada qual que se comporte com cautela e seriedade, 

pois se a divulgação de informação é um direito, a fidelidade ao fato, a 

ausência de excessos ou de sensacionalismo é um dever. Não se 

admitem insinuações, interjeições, dubiedades, sensacionalismo ou 

dramatização ofensiva ou perniciosa sobre fatos verdadeiros. 

Condena-se e pune-se no âmbito civil tanto a notícia falsa, forjada e sem 

pertinência fática, ou seja, a notícia inexistente no plano fenomênico, como 

a notícia verdadeira mas travestida, desvirtuada ou divulgada com 

excesso e abuso. (in "Tratado de responsabilidade civil". 6ª Ed. rev. atual. 

e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 1763). Desta feita, 

resta patente que a reportagem constante na edição n. 543, na página 

principal e na página 6, do Jornal A Notícia, excedeu seu direito de 

informação, uma vez que não se ateve ao animus narrandi e utilizou 

linguagem ofensiva, resta configurado o dano moral. Nesse sentido, trago 

a baila os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - MANCHETE E MATÉRIA 

JORNALÍSTICA - EXCESSO DO ANIMUS NARRANDI - VERIFICAÇÃO - 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO E DEVER DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM DA 

CONDENAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL. - O Jornal que faz a 

divulgação de manchete e de matéria que extrapolam a narração de um 

fato, imprimindo parcialidade, juízo de valor e ironia depreciativa, sem ouvir 

todos os envolvidos no caso, age com negligência e imprudência, tendo 

responsabilidade civil de indenizar aquele que teve a sua honra ofendida. - 

No arbitramento do valor da indenização por dano moral devem ser 

observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade 

em sintonia com o ato ilícito e suas repercussões, como, também, com as 

condições pessoais das partes. - Nas indenizações por dano moral, o 

termo inicial da correção monetária é a data do arbitramento definitivo, nos 

termos da Súmula nº 362, do STJ. - Em se tratando de ilícito 

extracontratual, sobre o valor da indenização moral devem incidir juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso”. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0447.09.012289-9/001, Relator(a): Des.(a) Roberto 

Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2016, publicação 

da súmula em 24/01/2017) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

DANOS MORAIS. IMPRENSA. PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIA. IMPUTAÇÃO DE 

FATO CRIINOSO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. A publicação 

de manchete em verdadeiro abuso ao direito de informação gera o dever 

de indenizar, ainda que o conteúdo da notícia esclareça os fatos, na 

medida em que é desprovido do mesmo destaque da manchete e das 

fotos, propositalmente empregadas com finalidade sensacionalista e de 

modo irresponsável. Faz jus o Requerente à indenização pretendida, 

sendo também de se impor a retratação, como decorrência lógica da 

condenação. Primeiro apelo não provido e segundo apelo provido”. (TJMG 

- Apelação Cível 1.0362.07.081094-4/001, Relator: Des. Pereira da Silva, 

10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2011, publicação da súmula em 

08/04/2011). A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar 

do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o 

que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 
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experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. É preciso deixar claro que, no caso dos autos, deve-se levar em 

consideração o fato de que envolve danos morais puros e, portanto, 

danos que se esgotam na própria lesão à personalidade, na medida em 

que estão ínsitos nela. Por isso, a prova destes danos restringir-se-á à 

existência do ato ilícito, devido à impossibilidade e à dificuldade de 

realizar-se a prova dos danos incorpóreos. Nesse sentido, colaciono os 

seguidos julgados: "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. OFENSA À HONRA E À INTIMIDADE. 

DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. [...]. É possível a fixação de 

indenização por dano moral decorrente de veiculação, por órgãos de 

imprensa, de matérias ofensivas à honra e à intimidade, 

independentemente da produção de prova inequívoca da má-fé da 

empresa jornalística. Isso porque se trata de prova diabólica, prova muito 

difícil de ser produzida. É possível a fixação de indenização por dano 

moral decorrente de veiculação, por órgãos de imprensa, de matérias 

ofensivas à honra e à intimidade, independentemente da prova do dano. 

Isso porque se trata de dano "in re ipsa", isto é, que decorre do próprio 

fato, sendo necessário provar apenas o ato que gerou a dor, o 

sofrimento, o abalo psicológico." (STJ - REsp 1420285/MA, Rel. Ministro 

SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 

02/06/2014). "APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - 

VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA - DANOS MORAIS - 

OCORRÊNCIA - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALDIADE - 

CONSECTÁRIOS LEGAIS - Diante da caracterização de abuso da liberdade 

de manifestação do pensamento e informação, deve mesmo a requerida 

reparar os danos morais infligidos ao autor. - A verba indenizatória deve 

atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como 

observar o caráter pedagógico da condenação. - O termo inicial da 

correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a 

data do seu arbitramento, consoante dispõe a Súmula n. 362/STJ: "A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento". - Os juros moratórios, em se tratando de 

responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, 

na forma da Súmula n. 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do 

evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". (TJMG - 

Apelação Cível 1.0672.15.005088-4/001, Relatora: Desa. Shirley Fenzi 

Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/0016, publicação da 

súmula em 20/07/2016). Trata-se de dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação da sua extensão, sendo evidenciados pelas circunstâncias 

do fato, presumindo-se o constrangimento a que submetido a vítima a 

partir da violação pelo ofensor, profanando, com isso, a intimidade e a 

imagem da pessoa. Assim, sendo certo que a veiculação da reportagem 

abusiva atingiu a esfera moral do autor, causando-lhe danos passíveis de 

reparação de ordem moral, tendo em vista que foi exposto a situação 

vexatória, devida a reparação pelos danos experimentados. Saliento que 

não se está a reprimir a parte requerida pela divulgação de fatos cuja 

veracidade ainda não tenha sido comprovada, mas a repudiar a 

publicação com o emprego de carga valorativa, parcialidade e o uso de 

linguagem ofensiva. Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

fática concreta, deve-se sempre ponderar o ideal da reparação integral e 

da devolução das partes ao status quo ante. Conforme resulta da doutrina 

de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão 

de direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento 

ou dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Finalmente, 

havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este consequência 

exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o nexo de 

causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o qual se 

assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à fixação do 

quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de 

moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca é 

exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. É certo, contudo, que 

o valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário: A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o 

fim de condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados ao autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso. Julgo extinto o feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se São José do Rio Claro/MT, 16 de 

janeiro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-97.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVALDO DE ASSIS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO N: 8010100-97.2017.8.11.0033 AUTOR: FLORISVALDO DE 

ASSIS VIEIRA REQUERIDO: VIVO S/A DECISÃO Vistos, Tempestivo, 

recebo o recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 9.099/95). 

Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, apresentar 

contrarrazões. Apresentada ou não as contrarrazões, remetam-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José 

do Rio Claro/MT, 18 de novembro de 2017. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010362-81.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME PARREAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE OAB - MT14930/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

AUTOS: 8010362-81.2016.8.11.0033 REQUERENTE: GUILHERME 

PARREAO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de reclamação pelo rito da Lei nº. 9.099/95, ajuizada por 

GUILHERME PARREAO DA SILVA, em face de VIVO S/A. Sustenta a parte 

autora que possui um plano telefônico junto com a requerida, denominado 

VIVO TUDO TURBO para falar ilimitadamente de vivo para vivo e usar a 

internet por R$ 6,99 (seis reais e noventa e nove centavos) mensais. 

Relata que durante o período de 04 a 09 de novembro de 2016, teve que 

efetivar várias recargas, que somaram a importância de R$ 90,00 

(noventa reais), e ainda, assim, não conseguiu efetuar ligações de forma 

ininterruptas. Alega que, por intermédio do Procon, foi informado que teria 

alterado o plano, o que contesta. Assevera, ainda, que diversas 

tentativas, conseguiu cancelar o plano indevidamente ativado, e ativo o 

plano VIVO TUDO TURBO. Postular pela restituição do montante de R$ 

72,00 (setenta e dois reais), bem como pela indenização por danos 

morais. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Ab initio, 

destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que restou incontroverso que o 

autor tinha habilitado o plano Vivo Tudo Turbo, que posteriormente foi 

cancelado, e que durante o cancelamento o autor efetivou várias 

recargas, que somaram a importância de R$ 72,00 (setenta e dois reais). 

Pois bem. Embora a requerida sustente que todo e qualquer serviço de 

terceiro somente pode ser contratado via SMS, WAP e WEB, de modo que 

apenas o titular da linha realiza esse tipo de contratação, não acostou 

qualquer demonstrativo de como houve a alteração do plano inicialmente 

contratado, já que as telas do sistema acostadas são ilegíveis. Assim, 

como o autor afirma que não solicitou a alteração do plano Vivo Tudo 

Turbo, competia à requerida demonstrar falta impeditivo, modificativo ou 

extintivo, comprovando que a alteração do plano foi realizada pelo usuário, 

ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. Registra-se, ainda, 

que embora a requerida sustente que o autor realizou diversas ligações 

para números de outra operadora, que não está inclusos no plano 

contratado, os extratos de ligações acostados corresponde ao período 

diverso do declinado na inicial. Desta feita, não havendo comprovação de 

que o autor tenha solicitação a alteração do plano contrato, nem tampouco 

contrato os serviços de interatividade, deve o autor ser restituído pelos 

danos suportados. Assim, restou devidamente demonstrado que em razão 

da alteração indevida do plano inicialmente contratado, o autor suportou 

prejuízo no importe de R$ 72,00 (setenta e dois reais), que deverão ser 

restituídos. - Dano moral A presente questão encontra-se centrada no 

princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Com efeito, os documentos 

juntados na inicial demonstram que houve a alteração indevida do plano 

inicialmente contratado pelo autor. Alem disso, verifica-se todo o 

transtorno do autor para solucionar o impasse, com o cancelamento de 

serviços indevidamente habilitado e a reativação do plano Vivo Tudo 

Turbo. Consoante se observa o autor somente conseguiu reabilitar o plano 

Vivo Tudo Turbo, por intermédio do Procon, em duas situações distintas, e 

após ser atendidos por quatro atendentes. Assim, apesar da tentativa da 

ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas paga antes mesmo do vencimento, a par 

de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de 

honradez e dignidade do suposto devedor. Como registra o mesmo 

Yussef, afirmada constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a 

jurisprudência está se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, 

na sua versão atual, independentemente de eventuais prejuízos 

econômicos que resultariam do protesto indevido do título, comporta 

igualmente ser reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que 

integram a personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, 

desnecessária até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele 

presumido em decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento 

já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre 

muitos outros, registram-se os seguintes julgados: Nos termos da 

jurisprudência da Turma, em se tratando de indenização decorrente da 

inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de 

dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da 

existência da inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - 

RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98). Por isso, 
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tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos do abalo moral narrados por ela na inicial. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

conseqüência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à 

fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. É 

certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro não pode 

ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco 

irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas 

no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência 

pátria, como dito alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao 

magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, 

adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima 

que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por 

escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a 

compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao 

ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). 

Rui Stoco adverte que se trata, pois de uma estimação prudencial, que não 

dispensa sensibilidade para as coisas da dor e da alegria, para os 

estados d'alma humana, e que destarte deve ser feita pelo mesmo juiz ou, 

quando muito, por outro jurista, inútil sempre pôr em ação a calculadora do 

economista ou de técnico em contas. (RT 560/66) E acrescenta que, 

segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem 

cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos 

casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu 

patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o 

sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às circunstâncias de cada 

caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, 

nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., p. 675) Caio Mário 

da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a questão do 

equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se cuida de 

dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a 

convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o causador do 

dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela ofensa que 

praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que receberá uma 

soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do mal sofrido. (in 

“Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, p.97) Portanto, 

busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, representada 

por uma comodidade que compense o dano sofrido, no mesmo passo em 

que se aplica uma medida de caráter repressivo e preventivo ao 

responsável pelo dano causado, com eminente função educativa a fim de 

que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. Leva-se em conta, 

também, o nível social da vítima e o do causador do dano, para que a 

compensação não resulte inexpressiva para um e inócua para a outra, 

tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias buscadas. 

Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações dos grandes 

mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do caso sub 

examine, fixo a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais). - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - determinar a 

restituição do montante de R$ 72,00 (setenta e dois reais), devidamente 

atualizado desde 09-11-2016. - condenar a parte requerida, ao pagamento 

de indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da 

presente demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

7 de janeiro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010175-73.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI DE MORAIS NOIBAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

 

AUTOS N. 8010175-73.2016.8.11.0033 AUTOR: SIRLEI DE MORAIS 

NOIBAL REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO 

VERDE SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de 

Débito com Indenização por Danos Morais, ajuizada por SIRLEI MORAIS 

NOIBAL, em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO. Sustenta que teve seu 

financiamento negado em razão de seus dados estarem inclusos nos 

órgãos de proteção ao crédito por dívida junto a requerida. Relata que a 

dívida é oriunda da conta corrente n. 5511-2 do seu conjugue, Eliseu 

Machado Alcantara. Postula pela declaração de inexistência do débito, 

bem como por indenização por danos morais. Citada, a parte requerida 

apresentou resposta, sustentando, preliminarmente, a ausência de 

interesse de agir, e no mérito inexistência de danos morais, ante a 

legitimidade do débito. Ao final, requereu a improcedência do pedido inicial. 

Inicialmente, passo a analisar a preliminar argüida pela requerida. - 

Interesse de Agir Não obstante os argumentos expostos, restam 

presentes os requisitos do interesse de agir necessários ao regular e 

válido processamento do feito, quais sejam: utilidade e necessidade da 

demanda, sendo aquele caracterizado pela possibilidade de um resultado 

prático favorável e este a necessidade de ingressar em Juízo. Destarte, 

rejeito a preliminar argüida. Superada a preliminar, passo a analise do 

mérito da demanda. O pedido inicial deve ser julgado improcedente. 

Cumpre inicialmente consignar acerca da natureza da responsabilidade da 

ré, em face do caso concreto, que se configura como objetiva, nos termos 

do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a relação 

jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como consumerista 

nos termos do artigo 29 do CDC (Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas). Verifica-se, 

no caso em análise, ser incontroversa a inscrição dos dados da autora 

nos órgãos de proteção ao crédito pela instituição requerida referente a 

dívida no valor de R$ 3.479,11 (três mil, quatrocentos e setenta e nove 

reais e onze centavos). Ocorre que, a ré sustenta que o débito é oriundo 

da conta n. n. 5511-2, antiga 37400-8, na qual a autora e seu conjugue 

são titulares, inexistindo ilegalidades na restrição nominal. Registra-se que 

embora a autora afirme que a conta 37400-8 foi encerrada, não qualquer 

documento que comprove tais alegações. De toda forma, resta evidente 

que a autora figura como titular tanto da conta 37400-8, como na conta 

5511-2, consoante se observa dos documentos acostados pela empresa 

ré, especialmente a ficha de proposta de abertura de conta e o 

comprovante de deposito (Id. 6612258). Destaca-se que no comprovante 

de deposito acostado pela ré (Id. 6612258), que conforme se observa 

originou o débito inserido nos órgãos de proteção do crédito, há, 

claramente, o nome da autora como titular da conta n. 5511-2. Insta 

consignar, ainda, que a solidariedade existente entre os cotitulares de 

conta conjunta não pode ultrapassar a responsabilidade econômica sobre 

o saldo da conta, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. Desta 

feita, resta inequívoco que a dívida corresponde ao saldo negativo na 

conta n. 5511-2, em que a autora é cotitular, consoante extratos bancários 

acostados aos autos, portanto, agiu a requerida em exercício regular de 

seu direito ao inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. 

Assim, inexistindo comprovação de quanto ao ato ilícito praticado pela 

requerida, não há que se falar em responsabilidade por eventuais danos. - 

Dispositivo Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial. Por 

conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente ação, com 
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fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a autora em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 09 de janeiro de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-88.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DIAS MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

AUTOS: 8010174-88.2016.8.11.0033 REQUERENTE: ANDERSON DIAS 

MOTA REQUERIDO: OI S/A SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de Inexistência 

de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Tutela Provisória de Urgência c/c 

Indenização por Danos Morais, ajuizada por ANDERSON DIAS MOTA, em 

face de OI S/A, em que a parte autora sustenta sofrimento por dano moral 

em virtude da inscrição indevida de seus dados nos órgãos de proteção 

ao crédito, por débito que alega inexistir face à ausência de vínculo 

jurídico entre as partes. Postula, ao final, pela condenação da requerida 

em dano morais. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. 

Inicialmente, destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e 

de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Verifica-se no caso em análise que é 

incontroversa a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito no valor de R$ 281,61 (duzentos e oitenta e um reais e sessenta e 

um centavos). Ocorre que a requerida relata que o debito se refere às 

faturas do terminal telefônico (65) 3623 8648, que esteve ativo em nome 

do autor durante o período de 29/07/2011 a 28/02/2014. Registra-se que o 

próprio autor afirma, na exordial, que manteve o terminal telefônico (65) 

3623 8648 até o ano de 2012, quanto solicitou o cancelamento. Desta 

feita, não pairam dúvida de que o autor solicitou os serviços de telefônica 

fixa com o terminal (65) 3623 8648, todavia, a empresa ré não comprova 

que o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito se refere a esse 

terminal telefônico. Insta destacar, ainda, que as telas sistêmicas pela ré 

para comprovar a legitimidade do débito, se refere a terminal telefônico 

diverso, (65) 3621 4062. Assim, cabia a requerida juntar aos autos provas 

efetivas da existência da dívida, ônus que lhe competia e do qual não se 

desincumbiu. Destarte, restou comprovada a qualidade, indevida, da 

cobrança realizada pela requerida em face da parte autora, o que torna 

nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a responsabilidade da ré 

passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. - 

Dano moral A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar 

do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o 

que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento juntado na inicial 

demonstra a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito e a ausência da juntada do documento na contestação demonstra 

a inexistência de relação jurídica efetivamente firmada entre as partes, 

conforme fundamentado acima, já que não existe nos autos o real negócio 

jurídico firmado com assinatura do consumidor autor, o que se conclui que 

a inserção do seu nome no Serasa foi realizada de forma indevida. Tenho 

que a negativação indevida do nome do autor ocasiona danos morais in re 

ipsa. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade 

pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do que se pretende, 

ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Se foi indevida a 

inscrição no cadastro restritivo e se a prova da culpa do réu, prescindível 

ou não, encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é averiguar a 

ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

cadastramento de alguém junto aos chamados órgãos de proteção ao 

crédito, tais como o SERASA ou SPC, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, 

gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente 

a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária até mesmo a prova do dano 

moral em tais casos, sendo ele presumido em decorrência do ato ilícito 

praticado, consoante entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, registram-se os seguintes 

julgados: Nos termos da jurisprudência da Turma, em se tratando de 

indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ( 

AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 199800672389 - REL. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. 

/05/2000 PÁG. 98). Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte 

autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de 

crédito narrados por ela na inicial. Sobremais, o direito de exercício de 

cobrança, qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os 

direitos de personalidade da autora. Convém lembrar, a função exercida 

pelo SPC ou SERASA é de alta relevância e de graves conseqüências, de 

modo que a ré deveria cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira 

que a parte autora trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de 

que o seu nome foi negativado, com concreto reflexo negativo, como faz 

prova o documento juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano 
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moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO No que se refere à repetição de indébito, tenho 

que razão assiste ao autor. O artigo 42 do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe que: “Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor 

cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor 

igual ao dobro do que PAGOU EM EXCESSO, acrescido de correção 

monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. Acerca do 

tema, trago a baila o seguinte julgado: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA e INTERNET – SEGUIDAS 

COBRANÇAS DE FATURAS EM VALORES SUPERIORES AOS 

AJUSTADOS ENTRE AS PARTES - PESSOA JURÍDICA - COBRANÇA 

INDEVIDA POR SERVIÇOS NÃO UTILIZADOS - PROVA DO PAGAMENTO – 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES – SENTENÇA MANTIDA - 

DANOS MORAIS - NECESSIDADE DE PROVAR ABALO À HONRA 

OBJETIVA - AUSÊNCIA DE PROVAS - DANO MORAL AFASTADO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. “O consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável.” Inteligência do art. 42 paragrafo único do 

CDC. Sem prova, nos autos, de constrangimento ou repercussão que 

atingisse a honra objetiva da parte autora, enquanto pessoa jurídica, 

indevida a indenização, mormente, se inexiste a negativação junto aos 

órgãos de proteção ao crédito. Destacando-se que a Súmula 227 STJ, 

admite indenização à pessoa jurídica, desde que comprovado mácula à 

imagem do estabelecimento comercial da apelada, no caso em apreço a 

apelada não provou os danos morais. Precedentes do STJ: (do acórdão 

recorrido não se pode extrair qualquer tipo de perda à credibilidade da 

sociedade empresária no âmbito comercial, mas apenas circunstâncias 

alcançáveis pela ideia de prejuízo, dano material. Assim, descabida a 

fixação de dano moral na hipótese. 3. Recurso especial provido.” (REsp: 

1370126 PR 2013/0047525-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de 

Julgamento: 14/04/2015).”(TJMT, Ap 166362/2016, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/02/2017, Publicado no DJE 07/02/2017) Desta feita, tendo em vista que 

o autor comprovou o pagamento dos valores indevidos, no importe de R$ 

81,84, devida a sua restituição em dobro, que perfaz o total de R$ 163,68 

(cento e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos). - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - declarar a 

inexistência do débito discutido nos autos; - condenar a parte requerida, 

ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. - para condenar 

a parte requerida a restituir a importância de R$ 163,68 (cento e sessenta 

e três reais e sessenta e oito centavos). Deixo de condenar a requerida 

em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da 

presente demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 09 de janeiro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-21.2015.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEYRE AGRIPINO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA OAB - MT0020298S (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que, serve a presente certidão para fins de intimação da 

parte reclamada, na pessoa de sua advogada para que realize o 

pagamento determinado na sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (art. 523 caput, do CPC, c/c 

Enunciado n. 105 do FONAJE). Certifico ainda que o depósito poderá ser 

efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010110-44.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO N: 8010110-44.2017.8.11.0033 AUTOR: AILTON ANTONIO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO DECISÃO Visto, Dispensado o relatório nos 

termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de Embargos de 

Declaração opostos por Telefônica Brasil S/A, aduzindo que a sentença 

proferida nos autos foi omissa no tocante a fundamentação dos danos 
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morais arbitrados. Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias 

previsto no artigo 536, do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso 

relembrar o alcance dos embargos de declaração e, por entender 

necessário para a elucidação da matéria, passo a destacar alguns 

aspectos doutrinários sobre o tema. No “Curso Avançado de Processo 

Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, obra coordenada 

por Luiz Rodrigues Wambier, ao tratar dos embargos, assim preleciona: 

“(...) O objetivo dos embargos de declaração é a revelação do verdadeiro 

sentido da decisão.”. Já o Prof. José Frederico Marques, em “Instituições 

de Direito Processual Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, Millennium Editora, 

Campinas-SP, à p. 236, ensina que: “(...) Pressuposto dos embargos de 

declaração é que a sentença ou acórdão contenha obscuridade, omissão 

ou pontos contraditórios que causem gravame ao recorrente.” Os 

embargos de declaração têm como hipóteses a omissão, obscuridade ou 

contradição, sendo que a obscuridade ocorre quando o julgado não 

apresenta clareza em sua redação, ao passo que a contradição é vício 

interno entre as próprias proposições emanadas e, por fim, a omissão 

manifesta-se na falta de exame de algum fundamento da demanda ou da 

defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc. No caso em exame, 

em que pese os argumentos exposto pelo requerido, verifico que os 

danos morais restam devidamente fundamentados, inexistindo a alegada 

omissão. Nesse contexto, impede destacar que o autor teve seus dados 

inseridos indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, ocasionando 

danos morais in re ipsa. Assim, observo que os embargos foram opostos 

com o escopo modificar os fundamentos da decisão, operando novo 

julgamento, sendo tal recurso utilizado pela embargante, totalmente 

inviável. Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de 

esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua 

substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente deve afastar 

pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades 

porventura encontradas na sentença. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 

Andrade Nery lecionam: “Os EDcl têm finalidade de completar a decisão 

omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. 

Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou 

aclaratório. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou 

infringente do julgado” (Código de Processo Civil comentado e legislação 

processual civil extravagante em vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1999. p. 1045). Com efeito, não se prestam os embargos de 

declaração a lograr efeito infringente, modificando o julgado para 

adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante. Na verdade, a 

existência efetiva de omissões, obscuridades ou contradições é que 

delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, objetivando, 

essencialmente, a complementação do julgamento, expungindo da 

prestação jurisdicional aquelas máculas. No caso dos autos, a análise dos 

argumentos expendidos pelo embargante resultaria na revisão da 

sentença prolatada pelo juízo de 1º grau agindo como se fosse o 

competente para rever as decisões proferidas pelo órgão da mesma 

instância de piso no intuito de modificá-la. Assim sendo, se a parte 

discorda dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los 

na via recursal própria não se prestando os embargos declaratórios para 

rediscussão da matéria objeto da lide. Com tais considerações, rejeito os 

embargos de declaração opostos pela VIVO S/A. Certifique-se o trânsito 

em julgado da sentença. Sem prejuízo, intime-se a parte autora para que 

no prazo de 5 (cinco) dias, informe o número da conta bancária e o CPF 

do titular para o levantamento do montante depositado em juízo, 

oportunidade em que deverá informar sobre a satisfação do débito. 

Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 7 de janeiro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza De Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010282-20.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO NEVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 8010282-20.2016.8.11.0033 AUTOR: ROGERIO NEVES DE 

SOUZA REQUERIDO: AYMORE DECISÃO Vistos, Tempestivo, recebo o 

recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano 

irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, apresentar contrarrazões. 

Apresentada ou não as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 

7 de janeiro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-14.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA ZIELINSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao r. despacho designo audiência de conciliação para o 

dia 02 de março de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010201-42.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

AMELCIO MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S.A - OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que, serve a presente certidão para fins de intimação da 

parte reclamada, na pessoa de sua advogada para que realize o 

pagamento determinado na sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (art. 523 caput, do CPC, c/c 

Enunciado n. 105 do FONAJE). Certifico ainda que o depósito poderá ser 

efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-20.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DORNELAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RURAL AGRONEGOCIOS FERTILIZANTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO BONUTO FERNANDES OAB - SP225863 (ADVOGADO)

 

AUTOS Nº. 1000135-20.2017.8.11.0033 REQUERENTE: JOSE PEDRO 

DORNELAS REQUERIDO: RURAL AGRONEGOCIOS FERTILIZANTES EIRELI 

- ME SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ 

Indenização por Danos Morais, ajuizada por JOSE PEDRO DORNELAS, em 

face do RURAL AGRONEGOCIOS FERTILIZANTES ERIRELI -ME. Sustenta o 

autor, que mesmo após informar que não tinha nenhum interesse na 

aquisição dos produtos, no dia 17/02/2017 o Requerente recebeu em sua 

residência 08 (oito) unidades do produto CALCITEC 25 LITROS, bem como 

boletos bancário que somam o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Relata que contatou a requerida, que informou que receberia a mercadoria 

caso o autor arcasse com o pagamento das despesas de transporte que 

somam a quantia de R$ 869,50 (oitocentos e sessenta e nove reais e 

cinquenta centavos). Ao final, postula pela declaração da inexistência do 

negócio, bem como pela indenização pelos danos morais e materiais 

suportados. O requerido apresentou contestação, postulando pela 

improcedência da inicial, haja vista a efetiva negociação dos produtos 

entre as partes, comprovada pelo áudio acostados nos autos. O pedido 

inicial deve ser julgado parcialmente procedente. Ab initio, destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 
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como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato Ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. No caso, o autor afirma que recebeu um telefonema da 

empresa requerida oferecendo o produto CALCITEC 25 LITROS e, mesmo 

após manifestar a ausência de interesse, no dia 17/02/2017 o Requerente 

recebeu em sua residência 08 (oito) unidades do produto, bem como 

boletos bancário que somam o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Relata, ainda, que a ré somente recebeu a mercadoria de volta, após 

efetuar o pagamento das despesas de transporte que somam a quantia de 

R$ 869,50 (oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos). 

Analisando os autos, verifico que a requerida logrou em comprovar a 

contratação firmada entre as partes, referente a compra do produto 

CALCITEC 25 LITROS, consoante se observa no áudio acostado aos 

autos. Registra-se que o autor não demonstra qualquer fato apto a 

desconstituir o áudio que comprova a compra dos produtos junto a 

empresa ré, pois mesmo intimado para apresentar impugnação, 

permaneceu inerte. Outrossim, embora reste devidamente demonstrado a 

compra dos produtos mediante contato telefônico junto a empresa ré, 

verifico que o autor solicitou a devolução destes no prazo assinalado no 

artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Consoante se observa, o 

autor recebeu a mercadoria em 17/02/2017 e em 20/02/2017 encaminhou 

email à empresa ré solicitando a devolução dos produtos, exercendo, 

assim, seu direito de arrependimento assegurado pelo Código de Defesa 

do Consumidor, in verbis: “Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, 

no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento 

do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de 

produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, 

especialmente por telefone ou domicilio.” Desta feita, tendo autor 

manifestação seu direito de arrependimento no prazo assinalado no artigo 

49 do Código de Defesa do Consumidor, devida a devolução dos produtos 

isento de qualquer ônus para o consumidor. Assim, faz jus o autor a 

restituição do montante pago com as despesas com a remessa das 

mercadorias, no importe de R$ 869,50 (oitocentos e sessenta e nove reais 

e cinquenta centavos). - Dano moral O dano moral é conceituado como a 

agressão à dignidade humana, uma ofensa ao psíquico e moral do ser 

humano, de modo que, desse conceito conclui-se que não basta qualquer 

contrariedade para configurá-lo, pois é necessário que atinja o sentimento 

íntimo e pessoal de dignidade da vítima. No caso, verifico que a simples 

demora na devolução dos produtos adquiridos fora do estabelecimento 

comercial, por si só, não enseja reparação de dano morais, tratando-se de 

mero dissabor. Assim, meros aborrecimentos e situações desabonadoras 

do dia-a-dia não têm o condão de configurar lesão à honra ou à intimidade, 

de modo que não é suficiente para gerar qualquer indenização a título de 

dano moral, sob pena de banalizar essa espécie de compensação. A esse 

respeito, Carlos Alberto Menezes Direito e Sergio Cavalieri Filho, in 

‘Comentários ao Novo Código Civil – Da Responsabilidade Civil. Das 

Preferências e Privilégios Creditórios’, Vol. XIII, Editora Forense, Rio de 

Janeiro, 2004, p. 103 e 104, explicam que: (...) só deve ser reputado com 

dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem 

estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, 

entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e 

duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. (…) 

mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não 

configuram, por si só, dano moral (…). Desta feita, não vislumbro nos 

autos prova de que a parte autora tenha sido submetida a situação 

constrangedora apta a ensejar dano moral. - DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para determinar 

que a parte requerida promova a restituição do valor de R$ 869,50 

(oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), acrescido de 

juros de mora na base de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, 

devendo ambos incidir a partir da citação inicial. Por conseguinte, declaro 

resolvido o mérito da presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a autora em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio 

Claro/MT, 7 de janeiro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-11.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

H SILVA DA COSTA CONSTRUCAO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS GASQUES OAB - MT0016011A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JADIR FACCIO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

 

AUTOS: 1000155-11.2017.8.11.0033 REQUERENTE: H SILVA DA COSTA 

CONSTRUCAO - ME REQUERIDO: JOSE JADIR FACCIO – ME SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais, ajuizada 

por H SILVA DA COSTA CONSTRUCAO - ME, em face de JOSÉ JADIR 

FACCIO –ME. Sustenta o autor que, em 06 de maio de 2017, emitiu a 

cártula nº 000077, no valor de R$ 187,00 em favor do requerido, 

pós-datado para dia 06 de junho de 2017. Todavia, no dia 08 de maio de 

2017 o requerido apresentou o cheque para compensação, que foi 

devolvido sem provisão de fundos (motivos 11 e 12), o que lhe trouxe 

inúmeros prejuízo. Ao final, postula pela indenização pelos danos morais e 

materiais suportados. Em sede de contestação, a requerida reconhece 

que apresentou o cheque em data diversa da aprazada. Por fim, afirma a 

inexistência de danos morais e materiais. Convém assinalar que o 

processo está apto a julgamento, não havendo a necessidade de 

realização de provas. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Analisando os autos, verifico que o autor após efetuar 

compras na empresa ré emitiu o cheque nº 000077, no valor de R$ 187,00, 

pós-datado para dia 06 de junho de 2017, o qual indevidamente foi 

apresentado para compensação no dia 8 de maio de 2017, sendo 

devolvido por insuficiência de saldo, motivos 11 e 12. Registra-se, ainda, 

que em razão do cheque ter sido devolvido sem provisão de fundos 

(motivos 11 e 12), o nome do autor foi inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito, consoante se observa do extrato acostados aos autos. Pois bem. 

Cumpre esclarecer que o cheque constitui uma ordem de pagamento à 

vista, cujo beneficiário aceita a título em lugar do dinheiro que lhe deve o 

emitente. Entretanto, apesar de se caracterizar como uma ordem de 

pagamento à vista, o instituto do cheque encontrando-se introduzido no 

uso comercial, sob a modalidade de cheque pós-datado, na qual o 

portador assume o compromisso de somente apresentar o cheque na data 

avençada. Desse modo, a apresentação extemporânea do cheque 

prejudica o emitente , ensejando a reparação pelos danos suportados. 

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 

370: “Súmula 370. Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de 

cheque pré-datado”. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à 

análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. - Dano moral 

Inicialmente, é impede esclarecer que tratando o autor de empresa 

individual, resta desnecessário exigir a comprovação de que a honra 

objetiva tenha sido maculada, pois e apesar de a firma individual ser a 

expressão da personalidade do comerciante, dele não se distingue, pelo 

fato de o empresario individual não constituir em pessoa jurídica, não 

havendo diferenciação entre o patrimônio pessoal do titular e o patrimônio 

da empresa. Portanto, a indenização independe da comprovação dos 

reflexos patrimoniais diretos e da prova objetiva dos danos morais, por 

serem presumíveis em se tratando de pessoa física. A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente 

realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da 
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indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de dano moral, a 

reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, 

resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da vítima. Revela-se, 

in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo 

emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. Os documentos juntados pelo autor comprovam a veracidade de 

suas alegações. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra a 

inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em razão 

da apresentação extemporânea do cheque pós-datado. Tenho que a 

negativação indevida do nome do autor ocasiona danos morais in re ipsa. 

Nesse sentido: “PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS – DEPÓSITO DE CHEQUE PÓS-DATADO ANTES DA 

DATA AJUSTADA – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ NEGOCIAL – ATO ILÍCITO – 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – 

SÚMULA Nº 370 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO 

(R$5.000,00 – CINCO MIL REAIS) – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. A apresentação antecipada de cheque pós-datado causa 

danos morais (Súmula nº 370 do STJ). O dano moral in re ipsa dispensa a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato”. (TJMT,Ap 10996/2017, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/04/2017, Publicado no DJE 24/04/2017) Assim, apesar da tentativa da 

ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. Se foi indevida a inscrição no cadastro 

restritivo e se a prova da culpa do réu, prescindível ou não, encontra-se 

bem clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano 

moral. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de 

dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os 

danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não 

se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que o cadastramento de alguém junto aos 

chamados órgãos de proteção ao crédito, tais como o SERASA ou SPC, a 

par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito 

de honradez e dignidade do suposto devedor. Quem se vê incluído nos 

referidos cadastros é imediatamente atingido pela pecha de mau-pagador 

ou inadimplente, não sendo necessário esforço para concluir que se sinta 

menosprezado e com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que 

pertence, gerando-lhe inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível 

de reparação. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98). Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Sobremais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Convém lembrar, a função exercida pelo SPC ou SERASA é de alta 

relevância e de graves conseqüências, de modo que a ré deveria 

cercar-se de maiores cuidados. De resto, confira que a parte autora 

trouxe aos autos cópia do extrato comprobatório de que o seu nome foi 

negativado, com concreto reflexo negativo, como faz prova o documento 

juntado na inicial. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e 

sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica atribuível à 

requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o dano, 

formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade civil. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

Dano Material O dano material é o dano certo, não hipotético que 

efetivamente sofreu a parte requerente em razão de fato praticado pela 

requerida. Postula a autora pela reparação dos danos materiais 

suportados no importe de R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais). 

Compulsando os autos, verifica-se que em razão da devolução do cheque 

n. 000077, foi debitado de sua conta bancária o montante de R$ 82,00, 

bem como o valor de R$ 45,00 referente a exclusão do CCF, perfazendo o 

total de R$ 127,00, o qual deverá ser restituído ao autor. - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a 

parte requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais 
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causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso, bem como pelos danos materiais no valor de R$127,00 (cento e 

vinte e sete reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção 

monetária desde a data da citação. Deixo de condenar a requerida em 

custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios 

por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 

54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). 

Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente demanda, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São 

José do Rio Claro/MT, 7 de janeiro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-78.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROSITA JACOBINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

AUTOS Nº. 1000157-78.2017.8.11.0033 REQUERENTE: ROSITA JACOBINA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Reclamação pelo rito 

da Lei 9.099/95, formulado por ROSITA JACOBINA DE OLIVEIRA, em face 

de GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA, em que a parte autora sustenta o sofrimento de danos morais pelo 

atraso na entrega da mercadoria adquirida no estabelecimento da 

requerida. Convém assinalar que o processo está apto a julgamento, eis 

que presente a hipótese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, não havendo a necessidade de realização de provas. O C. Superior 

Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que 

“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, 

REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 

17.09.90, p. 9.513). No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada à 

luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Verifica-se no caso em análise que restou 

incontroverso a aquisição do produto Garrafa Térmica de 1 Litro, em 

25/04/2017, com prazo de entrega para 10 (dez) dias, bem como que o 

produto somente foi entregue em 09/06/2017. A requerida, por sua vez, 

embora conteste que se comprometeu a entregar o produto no prazo de 

10 (dez) dias, afirma que a entrega somente ocorreu em 09/06/2017. 

Desta feita, em que pese os argumentos expostos pela ré, resta 

inequívoco a má prestação do serviço, pois a demora excessiva na 

entrega do produto extrapolou todos os limites do razoável, uma vez que o 

produto somente foi entregue após 45 dias da compra, em 09/06/2017, 

ocasionado diversos transtornos à autora, que se viu angustiada por ter 

pagado o produto sem desfrutá-lo. Houve, portanto, defeito na prestação 

do serviço, atribuível à ré, já que demonstrada a demora excessiva na 

entrega do bem no prazo prometido, mesmo pagado antecipadamente. 

Desse modo, há a responsabilidade do réu quanto ao dano sofrido pela 

autora, em razão de não ter agido de forma diligente quando da prestação 

do serviço ao consumidor. O Código de Defesa do Consumidor enfatiza tal 

responsabilidade ao preconizar: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1°. O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido”. Portanto, cabível a 

indenização por dano moral no caso em análise. Nesse sentido, colaciono 

os seguintes julgados: “RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – 

DEMORA NA ENTREGA DE ELETRODOMÉSTICO – DANO MORAL – 

CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – EXCESSIVO – MINORADO – 

HONORÁRIOS À DEFENSORIA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM 

PARTE. 1- O nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má 

prestação de serviço da apelante, configurada na demora excessiva na 

entrega do bem à apelada, que o adquiriu em 30/11/2013 e não o recebeu 

até a data da propositura da ação, que se deu entre 06/02/2014, e o 

transtorno ocasionado à consumidora, que se viu angustiada por ter 

pagado por produto que nunca desfrutou, sendo iludida com promessas 

de entrega que nunca se concretizaram. 2- “A indenização por dano moral 

deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser 

insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser 

excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi 

predisposta. (...).” (REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy 

Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br). 

3- “É pertinente o arbitramento de honorários em favor da Defensoria 

Pública, se vencedor na demanda na forma prevista na Lei Complementar 

Estadual nº 146/2003.” (Ap 3558/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/06/2016, Publicado no DJE 

24/06/2016).”(Ap 153747/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR Fl. 5 de 13 PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO Nº 

153747/2016 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL RELATORA:DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO PERDAS E DANOS - COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS - APLICABILIDADE DO 

CDC - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL - DANOS 

MATERIAIS - RESTITUIÇÃO DE ALUGUÉIS - RESSARCIMENTO DEVIDO - 

DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - RAZOABILIDADE 

VERIFICADA - SENTENÇA INALTERADA - RECURSO NÃO PROVIDO O 

Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º, 25, §1º, e 34) estabelece a 

responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de 

negócios do produto fornecido ou serviço contratado, sendo evidente 

portanto a legitimidade da construtora para responder por cobranças 

indevidas e demais danos sofridos pelo consumidor. A cláusula firmada no 

contrato de compra e venda estipulando prazo de tolerância para 

conclusão da obra, em regra, não é abusiva, sobretudo quando trata-se 

de empreendimento imobiliário com diversas unidades autônomas. No 

entanto, a mora injustificada da empresa pelo atraso na entrega, 

sobretudo quando não comprovados os entraves alegados, enseja 

ressarcimento pelos danos causados ao consumidor. Demonstradas as 

despesas com a locação de outro imóvel e devidamente considerado o 

prazo de tolerância concedido, é devida a indenização pelos danos 

materiais. A demora por período excessivamente longo e injustificável 

configura violação de dever jurídico da construtora, e o dano moral daí 

decorrente é in re ipsa. Mantém-se o valor da reparação por danos morais 

se fixado de forma compatível com as especificidades do caso concreto, 

sobretudo as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter 

sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.” (Ap 

102915/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 16/08/2016). É 

certo que a requerida deve ser cumpridora de suas obrigações, sendo 

que o produto adquirido deveria ser entregue na data compromissada sem 
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extrapolar o limite do razoável, como ocorreu no presente caso, o que 

revela sua responsabilidade pelos danos causados ao consumidor. 

Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos 

reclamados e sua quantificação correlata. - Dano moral A presente 

questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o 

qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. Com efeito, a autora comprova, por meio 

de documentos, a aquisição da mercadoria Garrafa Térmica 1 Litro, em 

25/04/2017 e o atraso na efetiva entrega do produto em 45 dias, 

09/06/2017. Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Quanto 

ao dano moral sofrido, conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, 

“o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é 

indiscutível que o atraso na prestação de serviços ao consumidor com 

inobservância das regras de obrigação, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. Busca-se, na espécie, fornecer à vítima 

uma compensação, representada por uma comodidade que compense o 

dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter 

repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente 

função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

1.000,00 (um mil reais). - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de- condenar a parte ré, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados a autora, no 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), cuja correção monetária deve ser feita 

pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 

do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil. Aguarde o lapso 

temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido em 

branco e certificando o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 7 de janeiro 

de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-09.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NASSAR NOBRE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

AUTOS Nº. 1000181-09.2017.8.11.0033 REQUERENTE: ANDRE NASSAR 

NOBRE REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por ANDRE 

NASSAR NOBRE, em face do BANCO DO BRASIL S/A, em que a parte 

autora requer a procedência do pedido para o fim de condenar a parte 

requerida ao pagamento de danos morais, em decorrência de espera em 

fila de banco por mais de duas horas. A parte ré apresentou resposta, na 

forma da contestação, sem preliminar, alegando inexistência de danos 

morais, requerenso a improcedência do pedido inicial. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado improcedente. Destaco que a presente lide deve 

ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, 

especificamente no que diz respeito à integral reparação dos danos 

morais a serem apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor 

são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º do CDC: Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire 

ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, sendo a 

responsabilidade da ré objetiva nos termos do artigo 14 da legislação 

consumerista. Em tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o inadimplemento da obrigação, o dano e o nexo 

de causalidade entre o ato praticado pela parte ré o dano sustentado pela 

autora. No caso restou incontroverso que no dia 08/05/2017 o autor 

aguardou atendimento na agência bancaria por mais de uma hora, fato 

este que se repetiu no dia 07/07/2017, quando, novamente, teve que 

aguardar por mais de uma hora na fila. Portanto, a controvérsia cinge-se à 

verificação de eventual dano moral sofrido pela autora em decorrência da 

demora do atendimento. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou 

com relação a indenização pleiteada em face do tempo de espera em fila 

de banco, esclarecendo o seguinte: “O dano moral decorrente da demora 

no atendimento ao cliente não surge apenas da violação de legislação que 

estipula tempo máximo de espera, mas depende da verificação dos fatos 

que causaram sofrimento além do normal consumidor. Isso porque a 

legislação que determina o tempo máximo de espera tem cunho 

administrativo e trata da responsabilidade da instituição financeira perante 

a Administração Pública, a qual poderá aplicar sanções às instituições que 

descumprirem a norma. Assim, a extrapolação do tempo de espera deverá 

ser considerada como um dos elementos analisados no momento da 

verificação da ocorrência do dano moral. No caso, além da demora 

desarrazoada no atendimento, a cliente encontrava-se com a saúde 

debilitada e permaneceu o tempo todo em pé, caracterizando indiferença 

do banco quanto à situação. Para a Turma, o somatório dessas 

circunstâncias caracterizou o dano moral. Por fim, o colegiado entendeu 

razoável o valor da indenização em R$ 3 mil, ante o caráter pedagógico da 

condenação”. Precedentes citados: AgRg no Ag 1.331.848-SP, DJe 

13/9/2011; REsp 1.234.549-SP, DJe 10/2/2012, e REsp 598.183-DF, DJe 

27/11/2006. REsp 1.218.497-MT, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 

11/9/2012. (Informativo n. 0504, setembro/2012). Dessa forma, a espera 

em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a indenização por 

danos morais, sendo necessário, portanto, que o consumidor comprove 

que a situação ocasionou sofrimento extraordinário, além do comum, 

atingindo diretamente sua personalidade Analisando os autos, denota-se 

que o autor fundamentou seu pedido indenizatório tão somente na demora 

do atendimento no interior de agência bancária do banco réu, não 

comprovando qualquer dano excepcional em decorrência desse atraso, 

razão pela qual não há que se falar em indenização por danos morais. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FILA 

DE BANCO - TEMPO DE ESPERA – MERA INVOCAÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

MUNICIPAL -DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO. “(...) Conforme 

entendimento jurisprudencial desta Corte a demora no atendimento em fila 
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de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos 

morais, uma vez que, no caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma 

intercorrência que pudesse abalar a honra do autor ou causar-lhe 

situação de dor, sofrimento ou humilhação(...)” (AgInt no AREsp 

931.538/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017). Nos termos do artigo 85, §11 do 

CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados 

anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau 

recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo 

vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao 

advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos 

nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.” (TJMT, Ap 103893/2017, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017) 

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – ILÍCITO QUE NÃO ACARRETA 

AUTOMATICAMENTE O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – NÃO 

CARACTERIZADO - PRIMEIRA APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA - 

SEGUNDA APELAÇÃO - PLEITO PELA MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - 

PEDIDO PREJUDICADO ANTE A REFORMA DA SENTENÇA - SEGUNDO 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A simples demora no atendimento, 

por si só, não é capaz de ensejar automaticamente indenização por dano 

moral, sendo necessário, portanto, que o consumidor comprove que a 

situação ocasionou sofrimento extraordinário, além do comum, atingindo 

diretamente sua personalidade.” (TJMT,Ap 53281/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017) 

Analisando os fatos narrados bem como o material probatório produzido, 

tenho que inexistem danos morais a serem indenizados. Isso porque, o 

autor sustenta a ocorrência dos danos morais baseado somente no fato 

de ter esperado em fila por tempo superior ao previsto em lei, sem trazer 

qualquer situação fática capaz de comprovar que o atendimento 

insatisfatório, repercutiu de forma danosa a sua moral, honra, e tampouco 

que ofendeu os direitos da sua personalidade. Registra-se, não se nega o 

fato de que a espera em fila por cerca de 1 hora, é um transtorno e traz 

dissabores, mas não sofrimento a justificar o dano moral pretendido. 

Dessa forma, estando descaracterizado o dano moral indenizável, não 

assiste razão à parte autora quanto à sua pretensão inicial. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial face à inexistência de 

dano moral. Deixo de condenar a autora em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 09 de 

janeiro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-67.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

AUTOS: 1000203-67.2017.8.11.0033 AUTOR: ROSANGELA FERREIRA DE 

LIMA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A SENTENÇA Visto, 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, ajuizada por 

ROSANGELA FERREIRA LIMA, em face de BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A, na qual a parte autora sustenta que teve seu crédito negado em 

razão de seus dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito junto à empresa requeria, que alega desconhecer. Postula pela 

declaração de inexistência do débito, bem como pela indenização por 

danos suportados. A requerida apresentou contestação, sustentando 

preliminarmente a incompetência do Juizado Especial ante a necessidade 

da realização da pericia técnica, no mérito postulou pela improcedência da 

inicial, haja vista a legitimidade do débito. Sucinto relatório. Decido. 

Inicialmente passo a analisar a preliminar argüida pela requerida. 

Analisando os autos, verifico que a parte requerida acostou o contrato de 

proposta para emissão de cartão de crédito firmado entre as partes, cuja 

inadimplência motivou a inserção dos dados da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito. Desta feita, não obstante as alegações da parte 

autora, faz-se necessária a realização da prova pericial para aferir se a 

assinatura constante no contrato bancário acostado pertence a autora. 

Assim, verificada a complexidade da causa e a imprescindibilidade da 

perícia, outra opção não resta senão a extinção do feito, sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, para que as partes 

discutam, com a amplitude processual devida, a questão na Justiça 

Comum. Com essas considerações, acolho a preliminar argüida e, por 

conseqüência, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por 

incompetência do Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 51, 

inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas, a teor do disposto no artigo 54 da 

Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 7 de janeiro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000125-73.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

AYRES GOMES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA OAB - MT0016119A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARCOS FEITOSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

AUTOS: 1000125-73.2017.8.11.0033 REQUERENTE: AYRES GOMES 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - REQUERIDO: LUIZ MARCOS 

FEITOSA DA SILVA DESPACHO Visto, Analisando os autos, verifico que o 

autor ajuizou Ação de Cobrança, instruindo-a apenas com o instrumento 

de protesto. Desta feita, intime-se o autor para que junte aos autos a 

duplicada que originou o débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Cumpra-se. São José 

do Rio Claro/MT, 7 de janeiro de 2017. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-37.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

AUTOS: 1000205-37.2017.8.11.0033 AUTOR: ROSANGELA FERREIRA DE 

LIMA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A SENTENÇA Visto, 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, ajuizada por 

ROSANGELA FERREIRA LIMA, em face de BANCO BRADESCO S.A, na 

qual a parte autora sustenta que teve seu crédito negado em razão de 

seus dados estarem inscritos nos órgãos de proteção ao crédito por 

débito junto à empresa requeria, que alega desconhecer. Postula pela 

declaração de inexistência do débito, bem como pela indenização por 

danos suportados. A requerida apresentou contestação, sustentando 

preliminarmente a incompetência do Juizado Especial ante a necessidade 

da realização da pericia técnica, no mérito postulou pela improcedência da 

inicial, haja vista a legitimidade do débito. Sucinto relatório. Decido. 

Inicialmente passo a analisar a preliminar argüida pela requerida. 

Analisando os autos, verifico que a parte requerida acostou o contrato de 

proposta para emissão de cartão de crédito, a cédula de crédito bancário 

empréstimo, cédula de crédito bancário – limite de crédito pessoal, firmado 

entre as partes, cuja inadimplência motivou a inserção dos dados da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito. Desta feita, não obstante as 

alegações da parte autora, faz-se necessária a realização da prova 

pericial para aferir se a assinatura constante no contrato bancário 

acostado pertence a autora. Assim, verificada a complexidade da causa e 
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a imprescindibilidade da perícia, outra opção não resta senão a extinção 

do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, 

para que as partes discutam, com a amplitude processual devida, a 

questão na Justiça Comum. Com essas considerações, acolho a preliminar 

argüida e, por conseqüência, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, por incompetência do Juizado Especial Cível, com fundamento no 

art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas, a teor do disposto no artigo 

54 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

São José do Rio Claro/MT, 7 de janeiro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-93.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANATIELY DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

PROCESSO N: 1000253-93.2017.8.11.0033 REQUERENTE: ANATIELY DO 

CARMO REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

SENTENÇA Visto, Tendo em vista o acordo celebrado entre as partes (Id. 

10770287), homologo a composição firmada e extingo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, ‘a’ do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado pela preclusão lógica, arquivem-se. 

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se São José do Rio Claro/MT, 7 de janeiro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-78.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDE SANTOS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

PROCESSO N: 1000254-78.2017.8.11.0033 REQUERENTE: MARINEIDE 

SANTOS PINTO REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

S.A, SENTENÇA Visto, Tendo em vista o acordo celebrado entre as partes 

(Id. 10770287), homologo a composição firmada e extingo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, ‘a’ do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado pela preclusão lógica, arquivem-se. 

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos 

termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se São José do Rio Claro/MT, 7 de janeiro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-17.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS HENRIQUE OLIVEIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE REGINA CIGERZA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILARIO SCHIEFELBEIN OAB - MT0012532A (ADVOGADO)

 

AUTOS N. 8010073-17.2017.8.11.0033 AUTOR: MARCUS HENRIQUE 

OLIVEIRA DE ARRUDA REQUERIDO: VIVIANE REGINA CIGERZA - EPP 

SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Trata-se de Reclamação pelo rito da Lei n. 9.099/95, 

formulada por Marcus Henrique Oliveira de Arruda, em face de Viviane 

Regina Cigerza – EPP. Sustentando que, contratou os serviços da 

empresa requerida para promover o reparo na porta de seu veículo Gol G5 

Power 2012/2013, pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), com prazo 

de entrega para o dia 08/12/2016. Relata que no dia da entrega 

(08/12/2016) o veículo não estava pronto, oportunidade em restou 

acordado com o requerido o acréscimo de R$ 180,00 (cento e oitenta 

reais) referente ao polimento e a troca dos insulfilmes. Assevera, ainda, 

que o veículo ficou pronto em 14/12/2016 e, após retirar o veículo do 

estabelecimento da ré verificou que o serviço contratado não havia sido 

prestado de forma satisfatória, apresentando inúmeros defeitos. Por fim, 

postula pela indenização pelos danos materiais no importe de R$ 3.770,00 

(três mil, setecentos e setenta reais), bem como indenização pelos danos 

morais. A requerida, por sua vez, apresentou contestação alegando 

preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade 

de prova de pericial, e no mérito postulou pela improcedência da inicial, 

ante a existência de danos morais e materiais. Inicialmente, passo a 

analisar a preliminar argüida. -- Incompetência da Inicial Não obstante os 

argumentos expostos pelo requerida, analisando os autos vislumbro ser 

prescindível a realização da prova pericial, já que os documentos 

acostados trazem uma compreensão segura acerca dos fatos alegados, 

de modo que este Juizado torna-se competente para análise e julgamento 

do feito. Destarte, afasto a preliminar arguida. Superada a preliminar, 

passo a analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser 

julgado parcialmente procedente. Ab initio, destaco que a presente lide 

deve ser solucionada à luz do Código Civil, eis que há relação de direito 

privado entre as partes. Cumpre, inicialmente, consignar que, no nosso 

ordenamento jurídico, vigora a regra geral de que o dever ressarcitório 

pela prática de atos ilícitos decorre da culpa, ou seja, da reprovabilidade 

ou censurabilidade da conduta do agente. O comportamento do agente 

será reprovado ou censurado quando, ante às circunstâncias concretas 

do caso, se entende que ele poderia ou deveria ter agido de modo 

diferente. O Código Civil, em seu artigo 186, ao se referir ao ato ilícito, 

prescreve que este ocorre quando alguém, por ação ou omissão 

voluntária (dolo), negligência ou imprudência (culpa), viola direito ou causa 

dano, ainda que exclusivamente moral, a outrem, em face do que será 

responsabilizado pela reparação dos prejuízos. Ou seja, no caso dos 

autos, para que haja a caracterização da responsabilidade civil do ato 

praticado pelo requerido perante o requerente, necessária a prova da 

culpa, já que configurada a responsabilidade subjetiva. Analisando os 

autos, resta incontroversa a contratação do serviço da empresa ré para 

os reparos na porta do veículo Gol G5 Power do autor. A controversa 

cinge-se apenas quanto a má prestação do serviço. No caso, 

vislumbra-se, claramente, que os serviços de funilaria não foram 

prestados de forma satisfatória, pois consoante se observa nas 

fotográficas acostadas com a inicial, a pintura apresentou bolhas, há uma 

nítida variação na cor da porta, bem como resíduos de tintas em vários 

pontos do carro. É cediço que este Juízo deve pautar-se pelas provas 

documentais produzidas nos autos, já que cabem às partes, o ônus da 

prova, conforme o artigo 373 do CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: 

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; I - ao autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Desta feita, 

comprovada a má prestação do serviço, competia a requerida demonstrar 

fato impedido, modificativo ou extintivo do direito do autor, toda baseou 

sua defesa em mera alegações quanto a inexistência de danos morais e 

materiais. Assim, restam demonstrados os elementos da responsabilidade 

civil para caracterização do dano material pleiteado: conduta ilícita, dano, 

nexo causal e culpa. - Dano Material O dano material é o dano certo, não 

hipotético que efetivamente sofreu a parte requerente em razão de fato 

praticado pela requerida. Postula a autora pela reparação dos danos 

materiais suportados no importe de R$ 3.770,00 (três mil, setecentos e 

setenta reais), decorrentes da má prestação do serviço pela empresa 

requerida. Compulsando os autos, restou demonstrado o pagamento do 

montante de R$ 80,00 (oitenta reais) pelos insulfilmes, R$ 780,00 

(setecentos e oitenta reais) pela reparação da porta e polimento completo, 

e R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) com despesas de combustível, 

perfazendo o total de R$ 1.230,00 (um mil, duzentos e trinta reais). Embora 

o autor postule pela reparação do valor de R$ 2.540 (dois mil, quinhentos e 

quarenta), referente ao orçamento emitido por Lanternagem e Pintura 

Cometa, verifico que razão não lhe assiste, pois já foi determinado a 

reparação pelos danos materiais suportados em razão da má prestação 

do serviço realizado pela empresa ré. Assim, não tendo o autor 

demonstrado que a má prestação do serviço realizado pela requerida 
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acarretou danos maiores daquele já existente no veículo, sua pretensão 

em ser ressarcimento não apenas montante pago a ré, mas também pelo 

conserto realizado por terceiro é incabível, já que a empresa ré não deu 

causa aos danos ocorridos inicialmente no veículo. Destarte, faz jus o 

autor pelos danos materiais suportados no importe de R$ 1.230,00 (um mil, 

duzentos e trinta reais). - Dano moral O dano moral é conceituado como a 

agressão à dignidade humana, uma ofensa ao psíquico e moral do ser 

humano, de modo que, desse conceito conclui-se que não basta qualquer 

contrariedade para configurá-lo, pois é necessário que atinja o sentimento 

íntimo e pessoal de dignidade da vítima. Assim, meros aborrecimentos e 

situações desabonadoras do dia-a-dia não têm o condão de configurar 

lesão à honra ou à intimidade, de modo que não é suficiente para gerar 

qualquer indenização a título de dano moral, sob pena de banalizar essa 

espécie de compensação. A esse respeito, Carlos Alberto Menezes 

Direito e Sergio Cavalieri Filho, in ‘Comentários ao Novo Código Civil – Da 

Responsabilidade Civil. Das Preferências e Privilégios Creditórios’, Vol. XIII, 

Editora Forense, Rio de Janeiro, 2004, p. 103 e 104, explicam que: (...) só 

deve ser reputado com dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou a 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo. (…) mero inadimplemento contratual, mora ou 

prejuízo econômico não configuram, por si só, dano moral (…). Desta feita, 

não vislumbro nos autos prova de que a parte autora tenha sido submetida 

a situação constrangedora apta a ensejar dano moral, pois a má 

prestação do serviço por si só não tem o condão de enseja o dano moral, 

até porque a empresa ré se propôs da refazer o serviço, o que decorre, a 

meu ver, apenas dissabor e aborrecimento. Assim, estando 

descaracterizado o dano moral indenizável, não assiste razão à parte 

autora quanto à sua pretensão inicial neste tópico. - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO PARCIALENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

condenar a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos 

materiais causados ao autor, no valor de R$ 1.230,00 (um mil, duzentos e 

trinta reais), acrescido de juros de mora na base de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC, devendo ambos incidir a partir da citação 

inicial. Deixo de condenar a parte requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o trânsito em 

julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São 

Jose do Rio Claro/MT, 09 de janeiro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010086-26.2011.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA IZABEL PADILHA (REQUERENTE)

JOSE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA CORADI BRAGA OAB - MT0014243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOROTILDE BARTOLOMEU (REQUERIDO)

SIDNEI ROSEMILSO RUI (REQUERIDO)

APARECIDO ELISEO DOS REIS (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 8010086-26.2011.8.11.0033 REQUERENTE: CICERA IZABEL 

PADILHA E JOSE FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDOS: SIDNEI 

ROSEMILSO RUI, DOROTILDE BARTOLOMEU E APARECIDO ELISEO DOS 

REIS SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de Reclamação ajuizada por CICERA IZABEL 

PADILHA E JOSE FERREIRA DOS SANTOS, em face de SIDNEI ROSEMILSO 

RUI, DOROTILDE BARTOLOMEU E APARECIDO ELISEO DOS REIS. 

Compulsando os autos, verifico que embora devidamente intimada para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que de 

direito, a parte autora permaneceu inerte, conforme certidão do Id. 

10366775. Desta feita, considero o abandono da ação por falta de 

prosseguimento do feito, já que devidamente intimada, a parte autora 

deixou de impulsioná-lo, no prazo concedido. Ante o exposto, extingo a 

ação sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC 

c/c artigo 51, caput da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários 

advocatícios, transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio 

Claro/MT, 16 de janeiro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010117-36.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMARA SOARES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

AUTOS: 8010117-36.2017.8.11.0033 REQUERENTE: ITAMARA SOARES 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A SENTENÇA Visto, 

Analisando os autos, verifico que o executado adimpliu integralmente o 

débito (Id. 10555813). Desta feita, extingo o feito por satisfação, nos 

termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará 

judicial da quantia depositada em favor da parte autora, conforme conta 

bancária informada no Id. 11091239. Transitada em julgado, arquivem-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

15 de janeiro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-10.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT0014099A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010328-77.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA FERREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que, serve a presente certidão para fins de intimação da 

parte reclamada, na pessoa de sua advogada para que realize o 

pagamento determinado na sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (art. 523 caput, do CPC, c/c 

Enunciado n. 105 do FONAJE). Certifico ainda que o depósito poderá ser 

efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-40.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CORREA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-59.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LEME TOSCANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SAO JOSE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-45.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA E AUTO PECAS ANNA VITORIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN DE SOUZA PAIVA OAB - MT0018982A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTEMIR FERNANDES RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, e petição acostada aos autos pela 

redesignação, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

redesignar Audiência de Conciliação para o dia 02/03/2018 de 2015 , às 

15:20horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-43.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SILVA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS GASQUES OAB - MT0016011A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para informar dados bancários para levantamento 

do numerário depositado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010107-26.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOMINGOS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

AUTOS: 8010107-26.2016.8.11.0033 REQUERENTE: JOAO DOMINGOS DE 

CAMPOS REQUERIDO: VIVO S/A SENTENÇA Visto, Analisando os autos, 

verifico que o executado adimpliu integralmente o débito. Desta feita, 

extingo o feito por satisfação, nos termos do art. 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 15 de janeiro 

de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010099-54.2013.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

 

PROCESSO N: 8010099-54.2013.8.1.1.0033 REQUERENTE: ELIZABETH DA 

SILVA REQUERIDO: TIM S/A DESPACHO Visto, Cientifiquem-se as partes 

do retorno dos autos. Após, arquivem. Cumpra-se São José do Rio 

Claro/MT, 15 de janeiro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010383-57.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CASSOL & SANTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA OAB - MT0016119A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY THIAGO DE SOUZA FERREIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que não logrei êxito em encontrar citação/intimação do devedor 

com certidão positiva/negativa e conforme determinação judicial designo 

audiência de conciliação para o dia 02 de março de 2018, às 15h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010502-23.2013.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao r. despacho designo audiência de conciliação para o 

dia 02 de março de 2018, às 16h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010105-22.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA ANANIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO N: 8010105-22.2017.8.11.0033 AUTOR: ILZA ANANIA DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL DECISÃO Visto, Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de Embargos 

de Declaração opostos por Telefônica Brasil S/A, aduzindo que a 

sentença proferida nos autos foi omissa no tocante a fundamentação dos 

danos morais arbitrados. Os embargos foram interpostos no prazo de 

cinco dias previsto no artigo 536, do Código de Processo Civil. Inicialmente, 

imperioso relembrar o alcance dos embargos de declaração e, por 

entender necessário para a elucidação da matéria, passo a destacar 

alguns aspectos doutrinários sobre o tema. No “Curso Avançado de 

Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, obra 

coordenada por Luiz Rodrigues Wambier, ao tratar dos embargos, assim 

preleciona: “(...) O objetivo dos embargos de declaração é a revelação do 

verdadeiro sentido da decisão.”. Já o Prof. José Frederico Marques, em 

“Instituições de Direito Processual Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, 

Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, ensina que: “(...) Pressuposto 

dos embargos de declaração é que a sentença ou acórdão contenha 

obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que causem gravame ao 

recorrente.” Os embargos de declaração têm como hipóteses a omissão, 

obscuridade ou contradição, sendo que a obscuridade ocorre quando o 

julgado não apresenta clareza em sua redação, ao passo que a 

contradição é vício interno entre as próprias proposições emanadas e, por 

fim, a omissão manifesta-se na falta de exame de algum fundamento da 

demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc. No 
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caso em exame, em que pese os argumentos exposto pelo requerido, 

verifico que os danos morais restam devidamente fundamentados, 

inexistindo a alegada omissão. Nesse contexto, impede destacar que o 

autor teve seus dados inseridos indevidamente nos órgãos de proteção 

ao crédito, ocasionando danos morais in re ipsa . Assim, observo que os 

embargos foram opostos com o escopo modificar os fundamentos da 

decisão, operando novo julgamento, sendo tal recurso utilizado pela 

embargante, totalmente inviável. Como se sabe, os embargos de 

declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe 

modificar, em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois 

simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e 

esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença. Nelson 

Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam: “Os EDcl têm finalidade 

de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem 

caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado” (Código de 

Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045). Com efeito, 

não se prestam os embargos de declaração a lograr efeito infringente, 

modificando o julgado para adequá-lo ao entendimento esposado pelo 

embargante. Na verdade, a existência efetiva de omissões, obscuridades 

ou contradições é que delimita o núcleo jurídico dos embargos 

declaratórios, objetivando, essencialmente, a complementação do 

julgamento, expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas. No 

caso dos autos, a análise dos argumentos expendidos pelo embargante 

resultaria na revisão da sentença prolatada pelo juízo de 1º grau agindo 

como se fosse o competente para rever as decisões proferidas pelo 

órgão da mesma instância de piso no intuito de modificá-la. Assim sendo, 

se a parte discorda dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe 

questioná-los na via recursal própria não se prestando os embargos 

declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide. Com tais 

considerações, rejeito os embargos de declaração opostos pela 

TELEFONICA BRASIL S/A. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença 

proferida no autos. Após, intime-se a parte autora para que se manifeste 

quanto aos valores depositados, informando o número da conta bancária 

e o CPF do titular, bem como acerca da satisfação do crédito, em 5 (cinco) 

dias. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 17 de janeiro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza De Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010135-91.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILENE VIEIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

AUTOS: 8010135-91.2016.8.11.0033 REQUERENTE: MARIA LUCILENE 

VIEIRA DOS REIS REQUERIDO: VIVO S/A SENTENÇA Visto, Analisando os 

autos, verifico que o executado adimpliu integralmente o débito. Desta 

feita, extingo o feito por satisfação, nos termos do art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se alvará judicial em favor da parte 

autora, conforme conta bancária informada no Id. 10977440. Transitada 

em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

São José do Rio Claro/MT, 16 de janeiro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010263-14.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA TAMBALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

AUTOS: 8010263-14.2016.8.11.0033 REQUERENTE: SANDRA MARIA 

TAMBALO REQUERIDO: VIVO S/A DESPACHO Visto, Cientifiquem-se as 

partes do retorno dos autos. Nada sendo requerido em 5 (cinco) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

São José do Rio Claro/MT, 16 de janeiro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 22387 Nr: 2644-34.2010.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ ARAÚJO CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT, JADER FRANCISCO DEI RICARDI - OAB:12994/MT

 “Vistos. Considerando a ausência do advogado constituído do réu, que 

informou por telefone estar em outro estado, REDESIGNO a audiência para 

o dia 13 de março de 2018, às 14:30 horas, e CONCEDO o prazo de 10 

dias para juntar documento de justificativa de sua ausência. Por outro 

lado, tendo em vista que a testemunha Eleandro Freo fora conduzida 

coercitivamente para esta oralidade e outra audiência anteriormente 

designada, entendo por bem ouvi-lo neste momento. Para tanto, nomeio 

para o ato, o nobre advogado Dr. Ademar Ribas, para o qual arbitro 

honorários em 01 URH. Expeça-se certidão. Intimem-se. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 22171 Nr: 2429-58.2010.811.0049

 AÇÃO: Outros procedimentos de jurisdição voluntária->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVALDO ROSA CRIZANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE 

GOIÁS-SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO TAVARES DE 

SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial para 

condenar a parte requerida Fazenda Pública do Estado de Goiás – SEFAZ, 

a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização 

por danos morais ocasionados ao autor Erivaldo Rosa Crizanto, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso(Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).Ainda, visto que 

nesta fase o direito restou demonstrado, superando o conceito de prova 

inequívoca convincente à verossimilhança do alegado, que se revela no 

conceito de probabilidade. Concedo a tutela pretendida e a torno definitiva, 

no sentido de que a parte ré exclua a pendência em nome do autor.Assim, 

intime-se a parte ré para que retire a negativação em nome do autor no 

cadastro de inadimplentes do SPC, no prazo de 05 (cinco dias), sob pena 

de multa diária de R$: 100,00 (cem reais) até atingir o valor integral desta 

condenação.Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado desde ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, indicará multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil.Condeno o requerido em 

honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor 

desta condenação, nos moldes do art. 85 do CPC.Custa, se houverem, 

pela parte requerida.Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 25751 Nr: 2151-23.2011.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCM, MARIA AUXILIADORA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A OAB-MT

 Vistos.

Tendo em vista o Ofício nº 373/2017/SMS/VR/MT, determino seja oficiado 

novamente a Secretaria de Saúde Municipal de Vila Rica/MT, a fim de que 

no prazo de 15 (quinze) dias, indique dia, hora, local e OUTRO 

PROFISSIONAL diverso daquele anteriormente nomeado para que proceda 

a perícia médica.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 52297 Nr: 180-27.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGIDIO JOSE KUHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ARTUR SILVA - 

OAB:3.469/TO, SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - 

OAB:18.709-B/MT, SUELEN SOUSA ELEUTÉRIO DE LUCENA - 

OAB:21.718-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes a se manifestar no prazo legal, 

acerca do laudo pericial encartado aos autos fls. 69/89.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59534 Nr: 975-96.2017.811.0049

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMDJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLM, CM, NMVN, OMDOM, KRM, AM, CR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAYO RHUDSON SANTOS 

CARVALHO - OAB:22315/O, MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 / 

OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, constato que às fls. 161/162 foi realizada sessão de 

mediação/conciliação no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUS, restando frutífera ante o acordo celebrado entre as 

partes.

A parte autora se manifestou às fls. 171/172 postulando pelo deferimento 

da tutela de urgência frente ao pagamento parcial do montante acordado 

entre as partes.

No mesmo ato requereu a realização de depósito judicial dos valos ora 

depositados.

Pois bem, compulsando com acuidade os autos, verifico não estarem 

presente os pressupostos que configuram a tutela de urgência, pelo que 

indefiro o pedido.

Quanto aos demais pedidos, indefiro por ora.

Intime-se a parte requerida para que no prazo de 03 (três) dias efetue o 

pagamento do valor remanescente o qual seja R$ 9.583,34 (nove mil 

quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60793 Nr: 1564-88.2017.811.0049

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIMAR MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAYO RHUDSON SANTOS 

CARVALHO - OAB:22315/O, MARCOS VINÍCIUS ALMEIDA GUERRA - 

OAB:23.483, MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 / OAB/MT, PAULO 

ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pela certidão de fls. 76, defiro o pedido de expedição de alvará na conta 

indicada pelo advogado da parte requerente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 40018 Nr: 2175-51.2011.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUDIMAR SANTOS SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT

 “Vistos. I – Acolho a manifestação Ministerial, pois, no caso em tela, é 

forçoso observar que entre o recebimento da denúncia e a presente data 

se passaram mais de 04 (quatro) anos. No feito, denota-se que 

sobrevindo condenação ao acusado, fatalmente ocorrerá a prescrição 

retroativa, eis que a pena a ser aplicada certamente ficará abaixo de 02 

anos, considerando a primariedade do denunciado e demais 

circunstâncias em que o crime, em tese, teria ocorrido. Portanto, sendo 

factível o futuro reconhecimento da prescrição retroativa, com base na 

provável pena a ser aplicada ao acusado em caso de condenação, a 

persecução penal torna-se irrazoável, possibilitando o reconhecimento da 

prescrição. Desta forma, pode-se concluir que todos os atos processuais 

que se praticarem doravante serão absolutamente inócuos. Com efeito, 

neste caso, carece o Estado de interesse de agir, considerando que, após 

o trânsito em julgado de eventual condenação, o delito restará prescrito 

com base nas penas aplicadas. ANTE O EXPOSTO, acolhendo a 

manifestação Ministerial, DECLARO a prescrição da pretensão punitiva em 

perspectiva em relação ao crime de receptação, com a consequente 

extinção da punibilidade do fato. Condeno o Estado de Mato Grosso ao 

pagamento dos honorários advocatícios em 10 (dez) URH’s ao advogado 

nomeado para defesa do acusado, Dr. Ademar Ribas – OAB/MT 2.793. 

Expeça-se certidão. Sentença publicada em audiência. Registre-se e 

Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, tomando-se 

as cautelas de sempre. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41315 Nr: 920-24.2012.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALARICO GARCIA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63494 Nr: 3136-79.2017.811.0049

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente de Guarda 

Provisória interposta por Onirio Pereira em face de Denise Dulce de 

Moraes, todos qualificados nos autos, objetivando-se, em síntese, a 

concessão da guarda provisória do menor Onirio Moraes Pereira.

Com a inicial não juntou-se documentos.

É o relatório.

DECIDO.

Após detida análise dos autos, em que pese não haver lastro probatório 

acerca dos fatos apresentados, estamos diante de flagrante interesse de 

menor, assim em atendimento à proteção dos direitos fundamentais da 

criança e visando evitar qualquer abuso pelas partes envolvidas, 

POSTERGO a análise dos pedidos de antecipação da tutela pretendida.

DESIGNO audiência de justificação para o dia 18 de dezembro de 2017, às 

18h00 (horário oficial de Mato Grosso), oportunidade em que serão 

analisados os pedidos liminares e ainda, as condições para recebimento 

da inicial.

Intimem-se a partes sobre essa decisão.

Cite-se a requerida por meio do telefone indicado na inicial quanto à 

solenidade designada, devendo estar ciente de que o prazo para 

contestar começará a fluir a partir da decisão a ser proferida quanto aos 

pedidos.

Às providências.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63250 Nr: 2937-57.2017.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de busca e apreensão pelo decreto lei n. 911/69, proposta pelo 

Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de Aparecido Saturino da 

Silva, todos qualificados nos autos, objetivando-se, em síntese, a 

apreensão do bem descrito na exordial.

Com a inicial juntou-se documentos às fls. 06/19.

É o breve relato.

DECIDO.

Para a concessão da liminar pleiteada, por disposição legal, necessária a 

comprovação da mora ou de inadimplemento por parte do devedor, tendo a 

parte requerente cumprido este requisito.

Com efeito, os documentos acostados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência do devedor.

 Por outro lado, há o justo receio de que a parte autora sofra danos pelo 

uso inadequado do bem e possibilidade de sua ocultação, objetivando 

impedir a aplicação do ordenamento jurídico.

Posto isso, com base nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69, defiro 

a liminar pleiteada.

 Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a 

autora, na pessoa de seu representante legal.

Executada a tutela provisória, cite-se a parte requerida para, no prazo de 

05 (cinco) dias, contados do cumprimento da medida, pagar a integralidade 

da dívida, conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º 

do Dec. Lei 911/69, com redação inserida pela Lei 10.931/04).

Poderá, ainda, o devedor fiduciante, apresentar resposta no prazo de 15 

dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda 

que tenha se utilizado da faculdade disposta no §2º do art. 3º do Dec. Lei 

911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 17509 Nr: 574-78.2009.811.0049

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ASSI TOZZATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE FAZENDAS REUNIDAS BOI 

GORDO S/A, ANISIO VILELA JUNQUEIRA NETO, GUSTAVO ENRIQUE 

SAUER DE ARRUDA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

OAB:12.120/MT, REJANE CARDOSO MARQUES NEVES - OAB:23963/RS, 

SIMONE CAMARGO - OAB:49110/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifico ter a parte autora postulado pela 

desistência da ação (fls. 275).

Vejamos o que o dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 485: (...)

§ 5. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

Tendo em vista que o feito já foi sentenciado (fls. 271/273), indefiro o 

pedido, com fulcro no art. 485, §5° do CPC.

Cumpram-se integralmente as decisões exaradas em sentença.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62952 Nr: 2778-17.2017.811.0049

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO RAPHAEL GARCIA 

RESENDE DE DEUS - OAB:45.081, RAFAEL DAMÁSIO BRASIL GARCIA - 

OAB:46.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de guarda provisória, visto que 

ausentes os requisitos legais para tanto.Intimem-se as partes sobre o teor 

da presente decisão.Nos moldes do art. 695 e seguintes do NCPC, remeto 

o presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus 

advogados a se fazerem presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a 

ser designada pela Gestora do Centro.Proceda-se ao necessário para a 

realização da Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório 

para os prazos dispostos no art. 334 e parágrafos, do NCPC.Cite-se a 

requerida e intimem-se as partes para que compareçam à audiência 

acompanhados de seus respectivos advogados.A intimação da parte 

autora deverá ser feita via DJe, enquanto da ré deverá ser pessoal.Ao ser 

citada, a ré deverá ser cientificada de que o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação 

frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou demais casos previstos em lei.Depois de realizada 

audiência, se não houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim 

de aguardar o decurso do prazo para apresentação de defesa, que se 

iniciará conforme preceitua o art. 335 e incisos, do NCPC.Decorrido o 

prazo para apresentação de contestação, com ou sem manifestação da 

parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação em 10 (dez) 

dias.Havendo acordo, vista ao MP para manifestação e, após, volvam-me 

conclusos para deliberações. Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60206 Nr: 1300-71.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MARQUES PEREIRA, MAURIVAN 

OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT, NAURA MANUELA DE PAULA NEVES - OAB:41834

 Ante o exposto e por tudo mais que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO os denunciados Marcos 

Marques Pereira e Maurivam Oliveira da Silva, devidamente qualificados, 

como incursos nas penas dos crimes previstos no Código Penal, artigo 

157, §2º, inciso I e II, e na Lei 8.069/90, artigo 244-B, em concurso material 

(CP, artigo 69, caput).Passo à dosimetria da pena, observando as 
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diretrizes contidas na Constituição Federal, artigo 5º, inciso XLVI, e no 

Código Penal, artigo 68.1) (...) .Assim, a pena final e definitiva aplicada ao 

sentenciado MARCOS MARQUES PEREIRA:, realizada a detração, é de 05 

(cinco) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida 

no regime inicialmente no regime semi-aberto.Inexistindo pena de multa 

cominada ao crime de corrupção de menores, torno definitiva a pena de 

multa fixada em 60 (sessenta) dias-multa, estabelecido cada dia-multa no 

patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente à época dos fatos. (...) Assim, a pena final e definitiva aplicada ao 

sentenciado MAURIVAN OLIVEIRA DA SILVA, realizada a detração, é de 

06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão.Inexistindo 

pena de multa cominada ao crime de corrupção de menores, torno 

definitiva a pena de multa fixada em 75 (setenta e cinco) dias-multa, 

estabelecido cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.Considerando a 

segregação cautelar imposta ao réu (CPP, artigo 384, §2º) e a 

reincidência, circunstâncias judiciais desfavorável (Código Penal, artigo 

33, §§2º, alínea “a”, e 3º, e 59, inciso III), fixo o regime fechado para início 

do cumprimento de pena. (...) Quanto ao réu Marcos Marques Pereira, (...) 

Expeça-se alvarás de soltura clausulado.Quanto ao réu Maurivan Oliveira 

da Silva, (...) vislumbro a necessidade da manutenção da prisão 

preventiva por estarem presentes os motivos fáticos que a ensejaram, 

portanto, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade (...)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61659 Nr: 2063-72.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAOR TELES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17.795-MT

 Ante o exposto, com o fito de evitar a demora no julgamento do co-réu 

que encontra-se preso, determino o DESMEMBRAMENTO do feito, 

ordenando o prosseguimento do presente apenas em relação ao co-réu 

ALAOR TELES DOS SANTOS, bem como a formação de autos apartados 

no tocante ao réu EDSON LUIZ DA SILVA.Com relação à resposta à 

acusação ofertada às fls. 94/96, verifico não haver questão incidental a 

ser analisada.Não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), 

mantenho o recebimento da denúncia e designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05 de fevereiro de 2018, às 16h00min (horário oficial 

do Estado de Mato Grosso), a ser realizada na sala de audiências da 

Segunda Vara desta Comarca, no Fórum local, nos termos do artigo 399 

do CPP, ocasião em que se procederá à oitiva da (s) vítima (s) e 

testemunhas e, ao final, realizar-se-á (ão) o (s) interrogatório (s) do (s) 

acusado (s).As provas serão produzidas em uma só audiência, de forma 

que aquelas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias 

serão indeferidas.Os esclarecimentos dos peritos, caso necessário, 

dependerão de prévio requerimento das partes.Estando o réu preso, 

requisite-se sua escolta. Caso resida em outra comarca, expeça-se carta 

precatória para intimação quanto a esta decisão, sem prejuízo da 

realização do interrogatório judicial no juízo deprecado.Havendo 

testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca (s), expeça(m)-se 

carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do CPP, intimando-se o 

MP e a defesa técnica de sua expedição (Súmula 273 do STJ).Havendo 

policial militar arrolado como testemunha, requisite-se na forma do art. 221, 

§2º, do CPP, ou, sendo funcionário público, expeça-se o competente 

mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, §3º, do CPP, 

caso contrário, intime(m)-se a (s) testemunha (s) no (s) endereço (s) 

declinado (s) pelas partes.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 21912 Nr: 2170-63.2010.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABETH EVANGELISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Cite-se a parte executada para, no prazo de 30 (trinta) dias, se lhe 

aprouver, opor embargos. Interpostos embargos, certifique-se acerca da 

tempestividade dos mesmos e, independentemente de novo despacho, 

INTIME-SE a parte exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias. Após, façam os autos conclusos. Se decorrer o prazo legal sem 

interposição de embargos, certifique-se e, na forma do artigo 6º da 

Resolução nº 115 do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da 

Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em 30 (trinta) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.Havendo resposta de 

pretensão de compensação pela entidade devedora, na forma do item 

anterior, independentemente de novo despacho, INTIME-SE a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

venham-me conclusos para decisão a respeito.Não sendo opostos 

embargos, será requisitado o pagamento por intermédio do Exmo. Sr. Dr. 

Desembargador Presidente do E. Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, 

cujo pagamento far-se-á na ordem de apresentação do precatório e à 

conta do respectivo crédito, não podendo a parte exequente ser preterida 

no seu direito de preferência, sob as penas da lei.Entendimento dos art. 

535 do Código de Processo Civil; art. 128 da Lei n.º 8.213/1991, com 

redação dada pela Lei n.° 10.099/2000; e demais disposições legais 

aplicáveis.A parte exequente deverá, se for necessário e no momento 

oportuno, preparar as peças e as providências exigidas na Resolução n.° 

559, de 26/06/2007, do Conselho da Justiça Federal, a serem 

encaminhadas à superior instância, instruindo a requisição.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Vila Rica/MT, 19 de dezembro de 2017. Carlos 

Eduardo de Moraes e SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62945 Nr: 2773-92.2017.811.0049

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CSS, KISD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA 

- OAB:15.201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL 

- OAB:8.957/MT

 Vistos.

Chamo o feito à ordem.

Verifico a existência de erro material na linha “6” das fls. 51, assim, 

corrijo-a, para o fim de corrigir a parte “25% (sessenta por cento)”, 

passando a constar:

“25% (vinte e cinco por cento)”.

Retifique-se, anotando o necessário e intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63350 Nr: 3015-51.2017.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de busca e apreensão pelo decreto lei n. 911/69, proposta pelo 

Bradesco Administradora de Consórcio Ltda em face de Jailton Costa 

Reis, todos qualificados nos autos, objetivando-se, em síntese, a 

apreensão do bem descrito na exordial.

Com a inicial juntou-se documentos às fls. 06/19.

É o breve relato.

DECIDO.

Para a concessão da liminar pleiteada, por disposição legal, necessária a 

comprovação da mora ou de inadimplemento por parte do devedor, tendo a 
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parte requerente cumprido este requisito.

Com efeito, os documentos acostados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência do devedor.

 Por outro lado, há o justo receio de que a parte autora sofra danos pelo 

uso inadequado do bem e possibilidade de sua ocultação, objetivando 

impedir a aplicação do ordenamento jurídico.

Posto isso, com base nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69, defiro 

a liminar pleiteada.

 Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a 

autora, na pessoa de seu representante legal.

Executada a tutela provisória, cite-se a parte requerida para, no prazo de 

05 (cinco) dias, contados do cumprimento da medida, pagar a integralidade 

da dívida, conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º 

do Dec. Lei 911/69, com redação inserida pela Lei 10.931/04).

Poderá, ainda, o devedor fiduciante, apresentar resposta no prazo de 15 

dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda 

que tenha se utilizado da faculdade disposta no §2º do art. 3º do Dec. Lei 

911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 63512 Nr: 3151-48.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS BORGES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAYO RHUDSON SANTOS 

CARVALHO - OAB:22315/O, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - 

OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO 

a antecipação da tutela pretendida pela parte autora, o que faço para 

determinar que a parte ré se abstenha de negativar o autor, titular da 

Unidade Consumidora n.º nº 6/1369309-8, conforme indicado na petição 

inicial.Fixo em caso de descumprimento multa diária no valor de R$ 100,00 

(cem) reais até o limite do valor da causa.Intimem-se as partes dessa 

decisão.Tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania nesta Comarca, bem como analisando o objeto dos 

presentes autos, nos termos do art. 334 do Novo Código de Processo Civil 

remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus 

advogados a se fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a 

ser designada pela Gestora do Centro.Proceda-se ao necessário para a 

realização da Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório 

para os prazos dispostos no art. 334 e parágrafos, do NCPC.Cite-se a 

requerida e intimem-se as partes para que compareçam à audiência 

acompanhada de seus respectivos advogados.Ao ser citada, a ré deverá 

ser cientificada de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei.Depois de realizada audiência, se não 

houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o art. 335 e incisos, do NCPC.Decorrido o prazo para 

apresentação de contestação, com ou sem manifestação da parte ré, 

abra-se vista à parte autora para manifestação em 10 (dez) 

dias.Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 10449 Nr: 414-58.2006.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR JOSÉ DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT, JAIME RODRIGUES NETTO - OAB:6.318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte autora através de seu 

advogado para manifestar-se com urgência acerca do ofício COREJ/CR 

91459/2017, às fls. 132.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 56401 Nr: 2242-40.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS SILVA ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 Vistos.

 Ciente do acórdão de fls. 206-verso, o qual à unanimidade, desproveu o 

recurso e, de ofício redimensionou a sanção imposta.

 Cientifiquem-se as partes quanto ao retorno dos autos, abrindo-lhes vista 

dos autos pelo prazo sucessivo de 05 dias.

Após, nada sendo requerido, cumpram-se as determinações contidas na 

sentença condenatória/acórdão, expedindo-se a respectiva guia de 

execução de pena.

 Cumpra-se, expedindo o quanto necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61090 Nr: 1731-08.2017.811.0049

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSÉ BONFIM ALVES DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS 

SANTOS - OAB:17861-A/MT, THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS 

- OAB:22.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na exordial 

a fim de deferir a José Bonfim Alves de Santana, devidamente qualificado 

nos autos, a restituição dos seguintes bens:1. 01 (uma) aliança dourada, 

aparentando ser de ouro, com gravação interna “Lídia”;2. 01 (um) aparelho 

celular da marca LG, modelo LG-A275, cor preta, IMEI 1: 

356116-06-549518-0, IMEI 2: 356116-06-549519-8, sem chip;3. 01 (um) 

aparelho celular marca Samsung, modelo SM-J700M/DS, IMEI 1: 

353881/07/807582/3, IMEI 2: 353882/07/807582/1, cor dourada, com chip 

da operadora OI;4. 01 (um) cartão magnético do Banco Bradesco, conta 

n.º 9036-0, agência 1653-5, Bandeira Visa, titularidade do requerente;5. 

01 (um) cartão magnético do Banco Bradesco, Bandeira Visa Gold, 

titularidade do requerente, cartão n.º 4532 1171 0376 2663;6. 01 (um) 

cartão magnético do Banco do Brasil, conta n.º 20.682-2, agência 1843-0, 

Bandeira Visa, titularidade do requerente;7. 01 (um) cartão magnético do 

Banco Caixa, conta n.º 4116-1, agência 1308, titularidade do 

requerente.Lavre-se termo de restituição.Intimem-se a parte autora e o 

Ministério Público.Trasladem-se cópias desta decisão e do termo de 

restituição para os autos da ação penal principal (2050-10.2016.8.11.0049 

– Código 56130) e demais feitos em apenso.Após, nada mais havendo, 

arquivem-se os presentes autos com baixa na distribuição.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 61143 Nr: 1763-13.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14.724-B/MT

 Vistos.

 Recebo o recurso em sentido estrito de fl. 135, com fundamento no artigo 

581, inciso IV, do Código de Processo Penal. As razões recursais 

encontram-se às fls. 136/140.

Em razão do que dispõe o CPP, art. 583, inc. II, o recurso em sentido estrito 
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subirá nos próprios autos.

Abra-se vista ao recorrido para apresentação de contrarrazões no prazo 

de 2 dias (CPP, artigo 588).

Em seguida, voltem os autos conclusos para análise de eventual juízo de 

retratação, conforme determina o CPP, artigo 589.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62786 Nr: 2682-02.2017.811.0049

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLIGTON DANIEL DA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO CASTELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, não observando a ocorrência de direito líquido e certo a 

amparar o impetrante, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

segurança.Processo isento de custas e honorários, ex vi das Súmulas 

512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, 

bem como do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso.Transitada em julgado, comunique-se o resultado a autoridade 

coatora e arquivem-se os autos com as anotações de estilo.P.R.I.C.Vila 

Rica, 3 de janeiro de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 62952 Nr: 2778-17.2017.811.0049

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO RAPHAEL GARCIA 

RESENDE DE DEUS - OAB:45.081, RAFAEL DAMÁSIO BRASIL GARCIA - 

OAB:46.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 26/03/2018, às 13:00 horas-MT; Assim, que sejam as partes e seus 

respectivos advogados convidados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63187 Nr: 2897-75.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA MARCELINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER FERREIRA ALVES - 

OAB:24.079/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino ao 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS que IMPLANTE, o 

benefício de auxílio-doença à parte autora CLAUDIA MARCELINA DE 

SOUZA, brasileira, casada, portadora do RG nº 2054142-2 SSP/MT e 

inscrita no CPF/MF sob o nº 027.938.781-46, no prazo de 10 dias, a partir 

da intimação desta decisão, até final julgamento. Deixo de designar 

audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o 

ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o 

desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, 

CPC.Intime-se, em caráter de urgência, da presente decisão e, por meio do 

mesmo mandado, faça a CITAÇÃO do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS para CONTESTAR a ação no prazo de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 335 

c.c. art. 183), consignando expressamente a advertência a que se refere 

o art. 344, do citado diploma normativo, devendo, para tanto, serem 

observados os termos do convênio firmado, no ano de 2009, entre o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Procuradoria Geral 

Federal.Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, 

documentos, fatos ou argumentos novos, intime-se a parte autora para 

impugnação, no prazo legal.Intimem-se. Cumpra-se.Vila Rica/MT, 19 de 

dezembro de 2017.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63660 Nr: 2-10.2018.811.0049

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ALCIR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro nos artigos 561 e 562 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO o pedido de reintegração de posse, em caráter liminar, para 

determinar que seja expedido mandado. Concedo o prazo de 03 (três) dias 

para a desocupação voluntária. No caso de descumprimento desta ordem 

judicial, determino que o oficial de Justiça cumpra o MANDADO 

ACOMPANHADO DE POLICIAMENTO, ALERTO AOS MILICIANOS QUE 

OBSERVEM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS NO SENTIDO DE UTILIZAÇÃO 

DE FORÇA APENAS EM ÚLTIMA HIPÓTESE.Ainda em cognição sumária, 

concedo ao autor o beneficio da gratuidade da justiça, sem prejuízo futura 

reanálise das condições econômicas do requerente. Remeto o presente 

feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados a se 

fazerem presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada 

pela Gestora do Centro. Proceda-se ao necessário para a realização da 

Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos 

dispostos no art. 334 e parágrafos, do NCPC. Intimem-se as partes para 

que compareçam à audiência acompanhados de seus respectivos 

advogados. Não havendo acordo na audiência de conciliação, inciar-se-à 

para os réus o prazo de 15 (quinze dias) para contestar a inicial. Após a 

contestação ou o decurso do prazo, ou havendo acordo, voltem-me os 

autos conclusos para deliberações. Cumpra-se.Vila Rica/MT, 6 de janeiro 

de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63185 Nr: 2895-08.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIA AIMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER FERREIRA ALVES - 

OAB:24.079/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino ao 

Instituto Nacional Do Seguro Social – INSS que IMPLANTE, o benefício de 

auxílio-doença à parte autora OLIVIA AIMI, brasileira, casada, portadora do 

RG nº 2016161484-6 SSP/CE e inscrita no CPF/MF sob o nº 

990.545.821-20, no prazo de 10 dias, a partir da intimação desta decisão, 

até final julgamento. Deixo de designar audiência de conciliação e 

mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na designação de audiência 

prevista no art. 334, CPC.Intime-se, em caráter de urgência, da presente 

decisão e, por meio do mesmo mandado, faça a CITAÇÃO do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS para CONTESTAR a ação no prazo de 

30 (trinta) dias (NCPC, art. 335 c.c. art. 183), consignando expressamente 

a advertência a que se refere o art. 344, do citado diploma normativo, 

devendo, para tanto, serem observados os termos do convênio firmado, 

no ano de 2009, entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a 

Procuradoria Geral Federal.Na hipótese de a contestação apresentar 

preliminares, documentos, fatos ou argumentos novos, intime-se a parte 

autora para impugnação, no prazo legal.Intimem-se. Cumpra-se.Vila 

Rica/MT, 19 de dezembro de 2017.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz 

Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-11.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO G. M. FALCAO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDISON SILVA MIRANDA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Tendo em vista a resposta dos 

Oficios expedido, eventos retros, IMPULSIONO os presentes autos à 

intimação da advogada da parte requerente, para manifestação, no prazo 

legal, requerendo o que entender de direito. Vila Rica, 15 de dezembro de 

2017. Patricia Raquel S. M. Ferreira Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010117-56.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO G. M. FALCAO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANALDO AGAIPE SOUSA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Tendo em vista a resposta dos 

Oficios expedido, eventos retros, IMPULSIONO os presentes autos à 

intimação da advogada da parte requerente, para manifestação, no prazo 

legal, requerendo o que entender de direito. Vila Rica, 15 de dezembro de 

2017. Patricia Raquel S. M. Ferreira Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-93.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO G. M. FALCAO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO ALVES RODRIGUES JUNIOR (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Tendo em vista a resposta dos 

Oficios expedido, eventos retros, IMPULSIONO os presentes autos à 

intimação da advogada da parte requerente, para manifestação, no prazo 

legal, requerendo o que entender de direito. Vila Rica, 15 de dezembro de 

2017. Patricia Raquel S. M. Ferreira Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010110-64.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO G. M. FALCAO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAILDO DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, tendo em vista a devolução da 

correspondência enviada ao executado, pelo motivo de desconhecido, 

IMPULSIONO à intimação da patrona do exequente, para manifestar-se no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-08.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LINDEMBERG DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora para comparecimento em audiência 

de conciliação designada para o dia 27/02/2018 às 09h00min.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010047-78.2011.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA MARINHO SILVA (EXEQUENTE)

ZILDENI MARINHO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO RITMO CARGAS (EXECUTADO)

RICARDO ELETRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT0009779A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA Numero do Processo: 

8010047-78.2011.8.11.0049 EXEQUENTE: ZILDENI MARINHO SILVA, 

ZILMA MARINHO SILVA EXECUTADO: RICARDO ELETRO, NOVO RITMO 

CARGAS Vistos. L.I.R. COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA interpôs Embargos à Execução movida por ZULDENI MARINHO DA 

SILVA e outra em seu desfavor. Sustenta, em síntese, o embargante que 

a penhora efetivada nos autos recaiu sobre empresa estranha à lide. 

Requer, assim, o recebimento dos embargos e o seu integral acolhimento, 

para desconstituir a penhora efetivada nos autos. É o brevíssimo relatório. 

Fundamento. Decido. Conheço dos embargos por se mostrarem 

tempestivos e os ACOLHO, no mérito, uma vez que tenho como fundados 

os embasamentos debatidos pela parte embargante. Cabe esclarecer que 

a teor da Lei 9.099/1995: "Art. 52. A execução da sentença 

processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o 

disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações: [...] IX 

- o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando 

sobre: a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; 

b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; d) causa 

impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à 

sentença." Como se pode verificar o CNPJ informado pelo Exequente, ora 

Embargado, pertence à empresa RN Comércio Varejista S.A., no qual foi 

realizada o bloqueio de valores através do sistema BacenJud. A penhora 

não tem a finalidade simplista de coação, mas a de satisfazer o interesse 

do credor. Assim, a mera dificuldade na constrição patrimonial das corrés 

não autoriza a invasão da órbita jurídica de pessoas estranhas à lide. 

Nesse sentido já decidiu o egrégio TJRJ: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA TELEMÁTICA (ON LINE) 

INCIDENTE SOBRE SALDO DE CONTA CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA 

ESTRANHA À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. Agravo de instrumento interposto 

de decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a 

penhora telemática de saldo de conta corrente de pessoa jurídica que 

embora tenha equivocadamente atuado no processo, é estranha à lide. 1. 

Não é admitida, sob pena de violação aos limites subjetivos da demanda, a 

constrição de bem de pessoa jurídica que, embora tenha equivocadamente 

atuado no processo como se demandada fosse, não tem pertinência 

subjetiva com a res in iudicium deducta. 2. Recurso ao qual se dá 

p r o v i m e n t o .  ( T J R J  -  A I  0 0 1 4 4 3 8 7 5 2 0 1 3 8 1 9 0 0 0 0  R J 

0014438-75.2013.8.19.0000. Relator: Des. Fernando Foch de Lemos 

Arigony da Silva, Data de Julgamento: 05/06/2013, Terceira Câmara 

Cível)”. No tocante a penhora realizada em CNPJ de empresa diversa (Id. 

9516746), assiste razão a embargante, uma vez que a empresa RN 

Comércio Varejista S.A. não faz parte da lide. Com relação ao pedido da 

embargada de condenação da parte embargante em litigância de má-fé, 

destaco que esta se caracteriza pela prática de atos contrários aos 

deveres processuais que, quando violados, podem causar dano 

processual a uma das partes litigantes. Sendo assim, a condenação por 

litigância de má-fé apenas é cabível quando há evidente dolo processual 

em detrimento de outra parte. Desse modo, DEIXO de condenar a 

embargante em litigância de má-fé, ante a ausência das hipóteses 

previstas nos arts. 80 e 81, do Código de Processo Cível. Isso posto, 

JULGO PROCEDENTES os embargos opostos, para reconhecer a 

ilegalidade da penhora realizada nos autos, a qual incidiu sobre pessoa 

jurídica estranha à lide. Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento/liberação dos valores bloqueados no termo de penhora 

realizada no Id. 9516746. INTIME-SE a empresa RN Comércio Varejista 

S.A., para informar nos autos, o número de conta e agência bancária, a 

fim de que seja realizado o depósito do valor equivocadamente bloqueado. 

Após, PROSSIGA-SE com o cumprimento de sentença, devendo a parte 

exequente, ora embargada, trazer aos autos memória de cálculo 

atualizada. Com a juntada do documento, PROCEDA-SE a penhora via 

BacenJud, em face da executada, através do CNPJ sob o n. 

64.282.601/0001-17. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 
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necessário. Vila Rica - MT, 12 de janeiro de 2018. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010047-78.2011.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA MARINHO SILVA (EXEQUENTE)

ZILDENI MARINHO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO RITMO CARGAS (EXECUTADO)

RICARDO ELETRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT0009779A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA Numero do Processo: 

8010047-78.2011.8.11.0049 EXEQUENTE: ZILDENI MARINHO SILVA, 

ZILMA MARINHO SILVA EXECUTADO: RICARDO ELETRO, NOVO RITMO 

CARGAS Vistos. L.I.R. COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA interpôs Embargos à Execução movida por ZULDENI MARINHO DA 

SILVA e outra em seu desfavor. Sustenta, em síntese, o embargante que 

a penhora efetivada nos autos recaiu sobre empresa estranha à lide. 

Requer, assim, o recebimento dos embargos e o seu integral acolhimento, 

para desconstituir a penhora efetivada nos autos. É o brevíssimo relatório. 

Fundamento. Decido. Conheço dos embargos por se mostrarem 

tempestivos e os ACOLHO, no mérito, uma vez que tenho como fundados 

os embasamentos debatidos pela parte embargante. Cabe esclarecer que 

a teor da Lei 9.099/1995: "Art. 52. A execução da sentença 

processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o 

disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações: [...] IX 

- o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando 

sobre: a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; 

b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; d) causa 

impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à 

sentença." Como se pode verificar o CNPJ informado pelo Exequente, ora 

Embargado, pertence à empresa RN Comércio Varejista S.A., no qual foi 

realizada o bloqueio de valores através do sistema BacenJud. A penhora 

não tem a finalidade simplista de coação, mas a de satisfazer o interesse 

do credor. Assim, a mera dificuldade na constrição patrimonial das corrés 

não autoriza a invasão da órbita jurídica de pessoas estranhas à lide. 

Nesse sentido já decidiu o egrégio TJRJ: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA TELEMÁTICA (ON LINE) 

INCIDENTE SOBRE SALDO DE CONTA CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA 

ESTRANHA À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. Agravo de instrumento interposto 

de decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a 

penhora telemática de saldo de conta corrente de pessoa jurídica que 

embora tenha equivocadamente atuado no processo, é estranha à lide. 1. 

Não é admitida, sob pena de violação aos limites subjetivos da demanda, a 

constrição de bem de pessoa jurídica que, embora tenha equivocadamente 

atuado no processo como se demandada fosse, não tem pertinência 

subjetiva com a res in iudicium deducta. 2. Recurso ao qual se dá 

p r o v i m e n t o .  ( T J R J  -  A I  0 0 1 4 4 3 8 7 5 2 0 1 3 8 1 9 0 0 0 0  R J 

0014438-75.2013.8.19.0000. Relator: Des. Fernando Foch de Lemos 

Arigony da Silva, Data de Julgamento: 05/06/2013, Terceira Câmara 

Cível)”. No tocante a penhora realizada em CNPJ de empresa diversa (Id. 

9516746), assiste razão a embargante, uma vez que a empresa RN 

Comércio Varejista S.A. não faz parte da lide. Com relação ao pedido da 

embargada de condenação da parte embargante em litigância de má-fé, 

destaco que esta se caracteriza pela prática de atos contrários aos 

deveres processuais que, quando violados, podem causar dano 

processual a uma das partes litigantes. Sendo assim, a condenação por 

litigância de má-fé apenas é cabível quando há evidente dolo processual 

em detrimento de outra parte. Desse modo, DEIXO de condenar a 

embargante em litigância de má-fé, ante a ausência das hipóteses 

previstas nos arts. 80 e 81, do Código de Processo Cível. Isso posto, 

JULGO PROCEDENTES os embargos opostos, para reconhecer a 

ilegalidade da penhora realizada nos autos, a qual incidiu sobre pessoa 

jurídica estranha à lide. Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento/liberação dos valores bloqueados no termo de penhora 

realizada no Id. 9516746. INTIME-SE a empresa RN Comércio Varejista 

S.A., para informar nos autos, o número de conta e agência bancária, a 

fim de que seja realizado o depósito do valor equivocadamente bloqueado. 

Após, PROSSIGA-SE com o cumprimento de sentença, devendo a parte 

exequente, ora embargada, trazer aos autos memória de cálculo 

atualizada. Com a juntada do documento, PROCEDA-SE a penhora via 

BacenJud, em face da executada, através do CNPJ sob o n. 

64.282.601/0001-17. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Vila Rica - MT, 12 de janeiro de 2018. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz em substituição legal.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CANARANA 
 

EDITAL Nº 003/2018. 
 

O Excelentíssimo Doutor Darwin de Souza Pontes,  Meritíssimo Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Canarana-MT, no uso de suas atribuições legais e, 
 

CONSIDERANDO a realização do Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado de 

estagiários de Nível Médio na Comarca de Canarana - MT, 
 

RESOLVE: 
 

TORNAR PÚBLICO o Gabarito Oficial da prova de nível médio realizada no dia 03 de 

dezembro de 2017, em conformidade com o Edital n. 004/2017.  

NÍVEL MÉDIO 

01. A 11. B 21. C 31. B 

02. A 12. D 22. D 32. B 

03. C 13. B 23. D 33. B 

04. B 14. A 24. A 34. A 

05. B 15. D 25. C 35. A 

06. D 16. B 26. D 36. C 

07. B 17. C 27. A 37. D 

08. D 18. D 28. D 38. C 

09. A 19. B 29. B 39. C 

10. C 20. D 30. B 40. C  

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital, para publicação. 

 

Canarana-MT, 19 de janeiro de 2018. 

 
 DARWIN DE SOUZA PONTES 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CANARANA 
 
EDITAL Nº 004/2018. 
 
 
O Excelentíssimo Doutor Darwin de Souza Pontes,  Meritíssimo Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Canarana-MT, no uso de suas atribuições legais e, 
 

CONSIDERANDO a realização do Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado de 

estagiários de Nível Superior na Comarca de Canarana - MT, 
 

RESOLVE: 
 

TORNAR PÚBLICO o Gabarito Oficial da prova de nível superior realizada no dia 03 de 

dezembro de 2017, em conformidade com o Edital n. 004/2017.  

NÍVEL SUPERIOR 

01. D 11. D 21. D 31. A 

02. A 12. D 22. D 32. B 

03. B 13. D 23. A 33. D 

04. D 14. B 24. C 34. C 

05. B 15. B 25. D 35. B 

06. B 16. D 26. B 36. C 

07. A 17. A 27. D 37. C 

08. D 18. D 28. D 38. D 

09. D 19. B 29. A 39. C 

10. B 20. A 30. C 40. A  

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital, para publicação. 

Canarana-MT, 19 de janeiro de 2018. 

 

DARWIN DE SOUZA PONTES 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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